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H ušky čisti a psáti se naučíme asi za tr i 
hodiny. Kdo zná řecké písmo, naučí se ruském u 
snad již za hodinu. Neboť ruské písmo je tak  
říkajíc polořecké a pololatinské.

Latinská jsou tř i  písm ena: a, c, o.
Většina písmen je řecká, tak  písmeno n, to 

jest p je napodobení velikého řeckého p í : II. Ruské 
písmeno д =  d vzniklo z řeckého velikého J  (delta).

Ostatní písmena byla zvláště vymyšlena, Rak 
písmeno m =  š (tři kolmé přímky spojené dole 
čárkou).

Ruské psací písmo se málo liší od tištěného
My se učíme pro každou tém ěř hlásku čtyřem 

formám někdy dosti různým. Tak mame čtvero 1:
1. malé tištěné 1, 2. velké tištěné L, 3. malé psací ^
a 4. velké psací J j f*  Toho Rus nemá.

Rus má jen j e d n u  f o r m u  písmen, tedy na
příklad jenom jedno 1, totiž velké .1, malé л.

Obě psací 1 viz na tabulce ruského psacího
písma přidané к tom uto spisku

Kterou formu mají ruská písmena ? Patrně 
formu velkých písmen řecko-latinských.

Písmu tiskacím u i psacímu učíme se nejlépe 
zároveň. К tomu konci opišme několikrát násle-
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dující k rá tká  slova, napřed písmem tiskacím , potom 
psacím.

1. Papež se jmenuje rusky papa. Toto slovo 

se tiskne: папа, a píše

2. Slovo baba se tiskne: баба, píše
3. Dětské slovo vava tisknou Rusové: пава,

a píšou
Nemaťme si písm ena 6 =  b а в =  v.
4. Město Hág (Haag v Nizozemsku) jmenují

Rusové Graga. T isk: Гага. Písm o: z já z z c i'
Našeho písmena h ruština n em á; nahrazuje 

je  svým g =  r.
5. Číslovka dva je česká i ruská. T isk: два.

Písm o: anebo
Malé psací d se píše dvojím spůsobem. buď

jako naše d anebo jako naše g.

6. Slovo žaba se t is k n e : жаба, píše:
Navykněme si psáti každé písmeno a pokud 

možná i slovo j e d n í m  tahem ; nemalujme ruského 
písma. Také ž se dá snadno tak  napsati.

7. Slovo zábava zní ruský zabava (s krátkým

prvním  a). T is k : забава. Písmo:
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8. Kůže je koža. T isk : кожа. P ísm o :
9. Láva je slovo evropské. Německy, anglicky 

a ruský se jmenuje lava, francouzsky lave. Tiskne

10. Slovo mama se tis k n e : мама, p íše : 

ač& sfías'
Tu vidíme opět, že malé m má podobu vel

kého M.
11. Jméno Nana se tiskne: Нана, píše:

12. Piám či rámec je rusky ram a: рама —

13 Také massa je slovo evropské: масса —

14. Podobně taxa, rusky taksa. T iš těn o : такса, 

psáno : ,

Ruské tištěné t  je  jako naše velké T. Psací t 
je však tro jnohé: tř i kolmé přímky spojené čárkou 
nahoře. Toto nepěkné trojnohé t  udělal P etr Ve
liký z latinského (anebo řeckého) T tím, že obě

krátká ramena tohoto T dolů prodloužil ДО.



15. Evropské slovo forma se tiskne: Форма,

Nemaťme si písm en ž — ж a f =  «l».
Ruské ž má „ucha“ od sebe ven, f má „ucha“ 

do vn itř obrácena.
16.' Slovu chrabro všichni rozumíme. Tiskne

V tom to slově poznáváme dvě nová písmena: 
ч = = б  a ii =  i, vlastně й =  j.

Můj je ruský мой =  moj.
Tvůj je rusky твои =  tvoj.
18. Carová či cařice je rusky cariea. Tiskne

Ruské с se píše trochu nepohodlně.
Také v tomto slově máme měkké i =  и. Ne

maťme si ho s písmenem n =  H.
Ruské n má příčku v o d o r o v n o u  h.
Ruské i má příčku š i k m o u  и.

19. Alexandr je také Saša: Саша —
Nemaťme si ruského š a ruského t.
20. Š tika je moravsky ščika, rusky ščuka.

Tisk : щука, písmo :

s e : храбро, píše :

17. Caj písmem tiskacím : чай, psacím : /ó č ó č č /'



sč má tedy jednoduchý znak : š s přivěšeným 
ocáskem jako u c.

21. Tomáš, staročesky Tóma, není ruský Toma, 

nýbrž Foma. Tiskne s e : 0ома, p íš e : £

Písmeno 0  =  F je vlastně zbytečné, neboť se 
toto slovo může také p s á t i : Фома. O statně se vy
skytuje jenom v několika jménech vzatých z řečtiny.

К lepšímu utvrzení se v těchto písmenech 
opišme ještě následující jména a slova:

браво =  bravo 
Берлин =  Berlin 
Волга =  Volga 
Густав =  Gustav 
Дунай =  Dunaj 
Жиж к а =  Žižka 
Зола s= Zola 
Карл — Karl

Дупза =  Luiza 
Морава =  Morava 
Прага =  Praga 
Рущ ук =  Ruščuk 
Синай =  Sinaj 
Толстой == Tolstoj 
Чех =  Cech 
Цицерон =  Ciceron

Ale Rusové tisknou a píšou zřídka Берлин, 
Чех atd., nýbrž přidávají k takovým slovům ještě 
znak, nazvaný jer (ъ). Znak tento  se nikdy nevy
slovuje. Píšou tedy obyčejně ta k : Берлинъ, Чехъ.

Je r (ъ) se přidává jenom ku slovům, k terá 
mají na konci souhlásku jako n, ch, k atd. Kdo 
se jmenuje Havlíček, bude se podpisovali rusky:

Гавличекъ =  Gavliček.
Hanka se však podepíše bez jeru  Ганка =  Ganka.
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J e r  a j e ř í k .
Je r (ъ) je znak tvrdý, jeřík  (l) je  znak měkký.
My měkčíme souhlásky kličkou nad písm enem : 

ň, ď, ť.
R uština měkčí písmena jeříkem :

ň нь 
ď =  дь 
ť =  ть atd.

Slovo dan (naše dán) má na konci tvrdou 
hlásku (tvrdé n), proto se к  němu přidá tvrdý 
znak jer ъ : данъ.

Slovo daň má na konci měkkou hlásku ň, 
rusky нь; дань =  daň.

Slovo klad (poklad) má tvrdé d na konci, 
proto se píše s je re m : кладъ.

Klaď má měkkou koncovku ď — дь: кладь 
=  klaď.

Slovo m at napíšeme матъ, mať (matka) bude 
мать.

R uština rozeznává také tvrdé (polské) 1 a 
měkké ль. Tvrdé 1 znají také Hanáci (ve slově 
kolo); Cechové mu odvykali již za doby Husovy.

Slovo dal má na konci tvrdé (polské, ha
nácké) í, proto píšeme: далъ.

Slovo dal má na konci měkké (české) 1, proto 
píšem e: даль (dálka).

Podobně rozeznáváme slo v a: столъ =  stol
(stůl) а столь =  stol (tolik).
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Kdo chce slušně ruský mluviti, musí přivyk- 
nouti tvrdému 1 Nejlépe učiní, když si dá těžší 
ruská slova od rodilého Rusa tak  dlouho před- 
říkávati, až ho snadno napodobí. Zatím může čisti 
slova dal, stol jako dau, stou, jak  vyslovují v ně
kterých krajinách na Moravě.

Kdo se jmenuje Kolář, podepíše se Коларь 
(Rus to čte asi K olarj); Kovář bude Коварь, Křižík 
buď Крижикъ. anebo Кржижикъ — Kržižik.

Uvnitř slov se znamenají jenom měkké hlásky, 
nikdy tvrdé.

Osud je suďba =  судьба, volno (má měkké 1) 
вольно; za naše toliko má Rus tolko — только. 
(L stojící tu  před měkkým i — li —  musí býti 
také měkké.)

Můžeme říci, že jeřík povstal z měkkého i : 
za naše znáti má ruština znať =  знать, za naše 
dáti má дать =  dať a tak  u všech podobných 
slov (sloves).

Hůl je rusky palka (srovnej naše palice); to 
se píše bez je ru : палка; vlk je votk =  волкъ.

T v r d é  a m ě k k é  s l a b i k y .
Poznali jsme právě tvrdé i měkké koncovky 

slov : данъ — дань atd.
Nyni poznáme tvrdé a měkké slabiky.
Tvrdé jsou slabiky: na ne ny no nu.
Měkké jsou slabiky: ňa ňe ňi ňo ňu.
P o z n á m k a .  Místo ňe a ňi zvykli jsme psáti 

ně a ni. Toto psaní zavedl Beneš O ptát r. 1533.
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Tedy pět slabik tvrdých a pět měkkých.
Tvrdé píšeme: на нэ ны но ну.
Tu máme nová dvě písmena: tvrdé (obrácené) 

э =■ e a tvrdé (široké) ы — у.
Tvrdé э se píše tém ěř jenom v cizích slovech 

jako : эхо =  echo, Эмма =  Emma, Эрбенъ =  
Erben. Kdybychom napsali exo, Емма, Ербенъ, 
četl by to každý Rus jecho, Jemma, Jerben, jak 
se hned poučíme.

Tvrdé ы =  у je nám nejtěžší hláska. Slabiky 
ды =  dy, ны =  ny, ты =  ty znějí asi jako naše; 
ale docela jinak zní ы v slabikách бы =  by, 
вы =  vy, пы =  py, мы =  my, лы =  íy.

Kdo můžeš, dej si předříkávati ta to  slova: 
былъ =  byt, быкъ =  byk (vůl), вы =  vy, пыль =  
pyl (p rach ; na konci měkké 1), мы =  my, 
лыко =  lýko.

Kdo nemáš příležitosti seznámiti se s Rusem 
anebo Polákem, vyslovuj slovo byt ta k to : bu‘l,
to jest, nastroj ústa na u. ale vyslov rychle i.

Z toho vysvítá: Před tvrdými samohláskami 
(před а о у u) stojí vždy. tvrdá souhláska, na př. 
tvrdé 1. Slabiky ла ло лы лу jsou tvrdé a čtou 
se ta to íy lu.

Měkké slab ik y : ня не ни нё шо
ňa ňe ňi no ňu.

Písmeno я =  ja  se píše na dva takty. Udělá 
se oblouk ale zdola vzhůru ^  (první ta k t ) ; 
k tomu se přidá zvenku nožka (druhý tak t): e
lépe ,X  .
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Slovo jam a píšeme яма, Jaroslav Яроелавъ, 
jasno == ясно.

Strýc je rusky ďaďa == дядя, chůva je ůaňa =  
няня, tá ta  je ťaťa =  тятя, maso mjaso =  мясо.

Slabiky де не те ле znějí m ěkce: dě ně tě 
le Příklady.

D en se jm enuje děň =  день, pen íze  jsou  
děňgi =  деньги (po g , tedy tak é  po příbuzném  
mu к a ch se p íše m ěkké i), n é sti je  n ésti =  
нести, tep lo  je těp tota  =  теплота.

Kde má čeština tvrdé slabiky de ne te, tam  
má ruština měkké dě ně tě.

Za naše ě píše Rus skoro vždy t .  Toto pís
meno se jmenuje starožitným  jménem j a ť .  Poně
vadž zní je (ě), mělo by raději slouti j e t .

Za naše* děd p íše  R us дёдъ  =  děd, za naše  
tě lo  m á т'ёло =  tě lo , za naše něm ec нЪмснъ, naše  
dílo (práce, staročesk y  djélo) je дЪло =  dělo, 
naše m ísto  мЪсто =  m ěsto.

Třetí měkká slabika je ни — ni (ň i): нива =  
niva (role), дитя =  diťa (dítě), дЪти =  děti, 
липа =  lipa,

Nález je priisk (srovnej zisk) a mělo by se 
psáti при-искъ. Dvě dvounohá и vedle sebe se 
zdála nezřetelná, proto se píše пршскъ. Před и 
se píše i (i s tečkou). Z téže příčiny se píše i také 
před й (j): II íít =  Pij (jméno Pius). A když před n, 
tedy také před ostatním i sam ohláskam i; před a : 
niano =  piano, před e : niepa =  pijesa (fran
couzsky piěce), před о: пюнеръ =  pionér atd.
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Nezapomínejme, že ruské с je měkké, to jest, 
že zní jako je. Proto vyslovíme slovo если jako 
jesli, ему jako jemu, Европа jako Jevropa, еврей 
jako jevrej (hebrej). P roto také nesmíme psáti exo 
(jecho), nýbrž эхо, chceme-li, aby se řeklo echo.

Jak  se podepíše Adolf S tránský? T a k : Адольфъ 
Странскш. Písmeno 1 ve slově Adolf je měkké, 
německé, proto píšeme ль. Po к (g, ch) se píše 
měkké i (buď n anebo i) ; ale před ii toliko tečko
vané i: кш  =  kij.

Máme tedy tři e : jedno tvrdé (э) a dvě 
m ěkká (e, t) .

Podobně tř i i:  jedno tvrdé (ы) a dvě
m ěkká (и, i).

Č tvrtá m ěkká slabika je нё =  ňo. Písmeno e 
s dvěma tečkam i se čte jo, o. Ježek, jež je ruský 
jož a píše se ёжъ, jedle je jotka =  ёлка, ještě 
ещё =  ješčo, čert čort =  чёртъ. Místo toho ča
stěji píšou чортъ.

Major se píše buď маюръ anebo майоръ.
Josef, rusky Iosif, se však nesmí jinak psáti 

než 1осифъ.
Jak  napíšeme jména Jiskra, Jindra, Jireček 

a podobná?
Jiskra se jmenuje искра (za naše ji má tu  

Rus и). Za Jindra  říkáme sami někdy in d ra ; proto 
budeme p s á ti : Индра, Иречекъ.

Poslední měkká slabika je ню =  ňu. Písmeno 
10 =  j u : Юнгманнъ =  Jungm ann, юноша =  junoša 
(mládenec).



Sňupati je ňuchať =  нюхать; slovo ťuleň 
jsme vzali z ruštiny : тюлень, milo je  Ijubo
(lubo) любо.

Německé ii a francouzské u opisuje Rus svým 
Ю =  j u : Miiller =  Мюллеръ, Dumas =  Дюма.

Cizí slova se píšou tak , jak  se vyslovují.
Sum a: Před měkkými sam ohláskam i (před я 

e и ё io) stojí vždy měkká souhláska, na př. 
měkké 1, měkké ň.

Slabiky ля' лс л ь ли лё л а д  sou měkké a čtou 
s e : la le li lo lu.

Podobně čteme slabiky ня не iiť, ни нё ню 
měkce jako ňa ňe ň i ňo ňu.

P ř í z v u k  m ě n í v á  v ý s l o v n o s t .
Ruština nemá dlouhých slabik. Za naše stádo, 

sláva v řiká se tu  stádo =  стадо, slava =  слава.
Čeština má přízvuk na první slabice, ruština 

na kterékoli slabice, často také na poslední. Slovo 
ruka má přízvuk na slabice ka. My znamenáme 
ruský přízvuk (ne délku) čá rkou : p y iíá ; také hlava 
goíova má přízvuk na poslední slab ice: rnjioBá.

Přízvuk někdy mění své místo. Tak m á forma 
ruku, hlavu přízvuk na první slabice : руку, голову. 
Evropské či raději všesvětové přísloví ruka ruku 
myje zní rusky:

рука руку моетт, (mójet).
Přízvuk měnívá výslovnost:
1. Naše půjdu domů je rusky : noiwý домой =  

pojdu domój. Slabika poj a do je bezpřízvučná.

■ '

* - 13
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Tyto slabiky se čtou tém ěř jako paj, da (místo o — a ) : 
pajdú damój. '

Ale zpočátku je lépe vyslovovati každé o jako o.
2. Slovo языкъ =  jazyk má slabiku ja, bez- 

přízvučnou. Bezpřízvučné ja  se čte je, tedy jezýk. 
Ja  je měkká slabika; proto platí pravidlo naše 
také o jiných měkkých slabikách jako jsou ča, 
ša a td .: часы =  česý (hodiny), лошадь =  íóšeď 
(kůň, maďarský ló).

Ruské abecedě (azbuce) se zatím učiti netřeba. 
Abecedu m usí znáti ten, kdo chce hledati pohodlně 
slova ve slovníku. Abecední pořádek písmen vidíme 
na naší tabulce psacího písma.



Ú l o h a  1.

Co následuje, čtěte tak dlouho nahlas, až 
umíte dobře nazpamět. Kdo můžeš, dej si ruská 
slova předříkávati od Rusa a vynasnažuj se ho 
napodobí ti. Také nebude na škodu ruská slova 
jednou dvakrát opsati.

První naše úloha nás zavede hned do Ruska, 
do města Derptu (Dorpatu). Laskavostí tam ního 
professora universitního pana Baudouina' de Cour- 
tenay opatřil jsem si před nedávnem sbírku nápisů 
z Derptských ulic. Tu následují některé z nich.

Прод4жа чаю, cáxapy Prodej čaje, cukru

Продбжа сельдёй (selděj)
Торговый домъ.

и соли.

и  К0ФС. a kávy.
Tržební (obchodní) dům.

Prodej slanečků a soli.

Суконная oáopiiKa. 
Ж елезная лавка. 
Мясная лáвкa. 
Зубной врачъ. 
Парикмахеръ. 
Книжный магазйнъ. 
Гостнншща.

Továrna na sukno. 
Obchod železem. 
Masný krám.
Zubní lékař. 
Kadeřník. 
Knihkupectví. 
Hostinec.
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Jak  se m á Cech učiti ruštině, aby se naučil 
co nejvíce? Na tu to  otázku dávají dvojí odpověd. 
Jedni radí dáti se hned do čtení ruských knih. 
Čtenář si m á tedy sám ze čteného sestaviti jakousi 
gram atiku. Toho dovede jenom člověk gram aticky 
důkladně vzdělaný. A těch není mnoho.

Jin í napsali soustavné mluvnice jako prof. 
Šercl. S tudovati takovou knihu je věc strašně 
suchopárná a výsledek nestojí za řeč. Kdo probral 
takovou knihu, nedovede potom třeba ani říci 
ru sk y : Co byste rád ?

Má rada a metoda je jiná. Zeptám se žáka: 
Kolik chcete rusky um ěti? Ž ák: Abych se trochu 
domluvil s Rusem. J á : Čeho je к  tom u potřeba? 
Ž á k : N ěkolik set krátkých vět jako dobrý den, 
co to  stojí, kdy se opět uvidíme, na shledanou 
atd. а к tom u nějaký tisíc slov, jakých člověk 
nejvíce potřebuje jako sůl, chléb, sirky, tužka atd. 
J á :  Dobře máte.

Tak se budeme učiti také my: Praktické 
k rátké  věty, potřebná slova a něco málo grama
tiky  — to bude další obsah té to  knížky.

Кто (kto, chto) это? Kdo je to?
Это я. Já  jsem to.
Что (čto, što) это? Co je to ?
Это письмо (pismó). To je list.
Это вы ? • Js te  to  vy?
Да, это я. Ano, já  jsem to.

Ú l o h a  2.
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Kde js te ?
Zde jsem.
Proč jste  zde?
Kam chcete?
Nevím.
Kde je tu  nád raží?
Je pan N. dom a?
Tu je (on).
Tu je list (psaní).
To je d o b ře !

Z těchto příkladů se učíme všeličemu. Slova 
jest (je), jste, jsem Rus vynechává Já  jsem to se 
řekne это я =  to  já.

Slůvko вотъ (vot) se jm enuje: tu  je, tuhle.

ГдЪ вы?
Я здЪсь.
Почему вы здЪсь? 
Kyдá вы?
Не 3Háio.
ГдЪ noKcá.Tb? 
Госнодшгь Н. д0ма? 
Вотъ онъ.
Вотъ письмо.
Вотъ хорошо!

Ú l o h a  3.

Это прбвда?
Да, это правда.
НЪтъ, это не npáBAa. 
TocnojKá дома? 
Бёринъ дома?
Дома ли госшда? 
Давно ли онъ здЪсь? 
Батюшка здоровъ? 
Матушка здорбва? 
ГдЪ онъ тепёрь?
ГдЪ выходъ?
ЗачЪмъ онъ здЪсь ? 
Сколько это?

Je  to p ravda?
Ano, je to pravda.
Ne, to není pravda.
Je paní dom a?
Je  milostpán dom a?
Je panstvo dom a?
Je  tu  dávno?
Je pan otec zdráv?
Je paní m atka zdráva? 
Kde je nyni?
Kde je východ?
Proč je tu ?
Kolik je to ?
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Что это за человЪкъ? Со je to za člověka?
Что это за ш умъ? Со je to za hl uk?

Proč se jm enuje почему anebo зачймъ (začém)? 
Господйнъ (čti hospodin) je pán, господй (hospodá) 
pánové, panstvo.

Ú l o h a  4.

Готовъ лй ты?
Я готовъ.
Мы готовы.
Вы ужё готовы?
Я солдйтъ.
Я не купёцъ.
Я очень радъ.
Что я дблжснъ?
Я винов4тъ!
Мы квиты.
Я дблженъ домой. 
Вы очень любезны. 
Не больны ли вы? 
Ыьтъ, я не боленъ.

Jsi hotov?
Jsem  hotov.
Jsm e hotovi.
Vy jste už hotov?
Já  jsem  voják.
Já  nejsem kupec.
Jsem  velmi rád.
Co jsem  dlužen?
Jsem  vinen (pardon)! 
Jsm e kvit (vyrovnáni). 
Musím domů.
Jste  velmi laskav. 
Nejste nemocen?
Ne, nejsem nemocen.

Všimněme si těchto zvláštností ruštiny.
My píšeme v množném čísle: oni jsou hotovi, 

když je řeč o mužích, a ony jsou hotovy, když 
se mluví o ženských osobách. Toho rozdílu Rus 
nemá. Říká vždy jenom готовы (s tvrdým у na 
konci). P roto se také říká: мы квиты (ne snad 
kviti).

Ža naše zdvořilé: Js te  ho tov? řiká R us: Вы 
готовы? anebo: готовы ли вы?
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My měníme některá slova v množném čísle 
jako : vlk vlci (k se proměnilo v c), voják vojáci, 
hoch hoši atd.

Ruština nemění koncovek, říká tedy волкъ (vlk) 
волки (vlci), врагъ (nepřítel) враги (nepřátelé), 
волъ (býk) волы (býci), солдатъ (voják) солдаты 
vojáci atd.

Po k g ch se píše měkké i, jak  už víme 
tedy волки, враги.

Jenom když má slovo měkkou koncovku jako 
jeřík  (ь) anebo ii =  j, dostane měkké i : царь (car 
či carj) царй (caři, carové), герой (hrdina) geróji 
(hrdinové), psáno však герои (и =  ji), врачъ (lékař) 
врачи (lékaři) atd.

My jsm e hládni jako vlci p řeložím e: мы 
голодны какъ вбЛки =  my golodný kak voľki. 
Pozor na p řízvuk !

Vojáci jsou zdrávi солдаты здоровы =  soldáty 
zdoróvy.

этотъ ten to  эта это m á эти t ito , ty to  
мой můj, моя, моё m á мой m oji, m oje  
твой tvůj, твоя, твоё m á твой tvo ji, tvoje  
нашъ, náuia, iiáuie m á iiáinii naši, naše  
вашъ, Báma, Báuie m á Báuui v a ši, vaše  
чей čí, чья, чьё m á чьи čí.
Výslovnost: моё se čte mojó, твоё tvojó,

чьё čjo.

Ú l o h a  5.

2*
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Это моё.
Это моё дЪло.
Это Báiue дЪло.
Это не Báuie дЪло.
Это моя Táiraa.
ГдЪ eáuia квартира? 
Какъ ваш е имя?
Моё имя Барвичъ. 
Какъ ваше здоровье? 
Чей этотъ домъ?
Чья эта трость?
Чьё это вино?

То je mé.
То je má věc.
To je vaše věc.
To není vaše věc.
To je mé tajemství. 
Kde je váš byt?
Jak  je Vaše jm éno? 
Mé jméno je B.
Jak  se m áte?
Čí je tento dům ?
Čí je tato  hů l?
Čí je toto víno?

Ú l o h a  6.
Dobrý dobrá dobré je добрый добрая дбброе. 
Po к г x se píše měkké i: 
крЪпкш (silný), крЪпкая, крЪпкое.
Také po ч ж ui následuje měkké i podle pra

v idla: po měkké souhlásce m ěkká samohláska, 
xopóuiifí (dobrý), хорошая, хорошее, 
здъшшй (zdejší), здъшняя, здЪшнее.
Někdy je přízvuk na koncovce: 
больнбй (nemocný), болыгая, больное, 
большой (veliký), болыибя, большое.
V množném čísle máme tř i východy: dobří 

(muži), dobré (ženy), dobrá (zvířata). R uština má 
v množném čísle jeden východ, to tiž dóbryje, te d y : 

dóbryje ludi dobří lidé 
dóbryje knigi dobré knihy 
dóbryje dělá dobré skutky.



Toliko v písmě je maličký ro zd íl: mužský rod 
se píše: дббрые люди;

ženský a střední rod se píše:
добрыя книги dobré knihy 
дббрыя д&ла. dobré skutky.

Slovo ruský se píše s dvojím s s : русскш  (čte 
se obyčejně rúskoj) a znamená také Rus. PýccKafl 
je  ruská a Ruska zároveň.

Большой городъ.
Этотъ городъ великъ. 
Мой портной.
Hánra портные.
Который часъ?

Кто вы такой?
Кто онъ такбй?
Кто oná такпя?
Что это такое ?
Что такое воздухъ?
Это pýccide солдпты. 
Онъ природный pýccidii. 
Oná природная ]^сская . 
Вы здЪшнш (здЪннпе)? 
Я здксь незнакбмъ.

t í l o

Veliké město.
Toto město je veliké. 
Můj krejčí.
Naši krejčí.
K terá hodina? Kolik je 

hodin ?
Kdo js te ?
Kdo je on?
Kdo je ona?
Co je to ?
Co je vzduch?
To jsou ruští vojáci.
On je rodilý Rus.
Ona je rodilá Ruska. 
Js te  zdejší?
Jsem  zde cizí (neznámý), 

a 7.
Mám se jmenuje я имЪю (staročesky jměju) 

anebo у  меня (есть) =  u meňá (jesť), u mne jest.
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Máš se řekne имеешь (iměješ, na konci jeřík) 
anebo у  тебя (есть) =  u těbjá (jesť).

Má je онъ имЪетъ (imějet, na konci ъ) anebo 
у  него (есть) č t i : u něvó (jesť).

Ona má онй имЬетъ anebo у  ней (есть) čti 
u něj ó (jesť).

Máme мы пмкемъ anebo у  насъ есть.
Máte вы имЬсте (imějetě) anebo у васъ есть. 
Mají онй имёютъ (imějnt, ъ na konci) anebo 

у  нихъ есть.
Nemám у  меня 1гётъ (денегъ peněz).
Nemáš у  тебя нЪтъ atd.
Slůvko есть =  jesť se spojuje také s množ

ným číslem :
Máte hodinky? Есть ли у  васъ часы?
Máš p e n íz e?  Есть ли у  тебя дёпьги?
Má jm ění? Есть у  него (něvó) состойте? 
Máme veliký dům. У насъ большой домъ. 
Mám к vám prosbu. У менй до васъ просьба. 
Nemáš peníze? Ыётъ ли у  тебй дёнегъ?
Mám rýmu. У менй нйсморнъ.
Nemám rýmu. У менй нётъ нйсморка.
Mám čest. И мёю честь.
Nemáš práva. Ты не имёсшь npáBa.
Měl štěstí. Онъ пм'ёлъ счёстье (ščástě).

Ú l o h a  8.
Já  jsem byl, byla se řekne to lik o : я  былъ =  

byt а я  б ь т  =  bylá.
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My jsme byli (muži) a my jsme byly (ženy) 
se řekne v ruštině je d n a k : мы были (s měkkým i). 

Měl jsem у  меня былъ, была, было, были. 
Nebyl jsem je я не былъ (přízvuk), ale 

я не былп.
Nebyli jsme мы не были.

ГдЪ ты былъ? Kdes byl?
ГдЪ вы были? Kde jste  byl?
Были ли вы ужё тамъ ? Byl jste  tam  už ?
У тебя была собйка. Tys měl psa.
У меня былъ домъ. Měl jsem  dúm.
Когда (kohdá) это было ? Kdy to bylo ?
Докторъ былъ у  ноя Doktor byl u ní.

(nějó).
Были вы въ БерлйнЪ? Byl js te  v Berlíně? 

Ú l o h a  9.
Říkáme nesu, píšu, ale dělám, chválím, mám. 

Ve staré češtině měla všecka taková slova (vyjma 
jsem, dám, jím) na konci u : nesu, píšu, dělaju, 
chválu, jměju atd.

Také ruština tm  má všude u (vyjma дамъ): 
necý, пишу, дЪлаю, хвалю, имъю.

Druhá osoba má na konci ь : несёшь (něsjoš), 
пишешь, дълаешь (dělaješ), хвалишь, имЪешь.

Třetí osoba (jednotná i množná) má na konci 
tvrdé t :  несётъ (něsjót), пишетъ, дЪлаетъ, xBá- 
лигр, имЪетъ.
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První osoba množná (my) má na konci m: 
несёмъ (něsjóm — nesem), пйшемъ, дЬлаемъ, 
xвáлимъ, имьемъ.

Druhá osoba množná jako v češtině: несёте 
(něsjótě =  nesete), пишете (pišetě), дЬлаете (dě- 
íajetě), xвáлитe, имеете.

T řetí osoba množná má na konci tvrdé t : 
несутъ nesou, пйшутъ píšou, дЬлаютъ dělají, хва- 
лятъ, имЬютъ.

Tato úloha nám dává zvláštní příležitost po- 
cvičiti se v ruském  psaní. Napíšeme totiž tři osoby 
jednotné i množné к několika^ slovesům.

дЬлать (dělať) má дЬлаю, дЬлаешь^еЕ), дЬлаетъ 
(tvrdé t), д'Ьлаемъ, дЬлаете, дЬлаютъ (zase tvrdé t).

знать znáti, v ěd ě ti: 3iiáio 3Háeiub знаетъ, 
знáeмъ знйете зтаютъ.

думать m ysliti: думаю думаешь думаетъ,
думаемъ думаете думаютъ.

говорю mluvím, говоришь говорйтъ, говорймъ 
говорйте говорйтъ.

иду (jdu) идёшь (idoš) идётъ (iddt), идёмъ 
(id’óm) идёте (iďótě) идутъ.

буду будешь (búděš) будетъ (búdět), будемъ 
будете (búdětě) будутъ

вйдЪть má вйжу (staročesky vizu, nyni vidím), 
вйдишь вйдитъ, вйдимъ вйдите вйдятъ.

К вйдишь náleží вйдятъ (oni vidí), ku хва
лишь patří хвйлятъ (oni chválí), ku говорйшь 
hledí говорйтъ (oni mluví).

К  дЬлаю дЬлаешь patří дЬлаютъ atd.
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Что дклаешь? Со děláš?
Что дълаете? Со děláte?
Что будешь 3áBTpa дъ- Со budeš zítra dělat? 

латъ?
К о д а  будешь дома? Kdy budeš dom a?
Куда идёшь? Kam jdeš?
К у&& идёте? Kam jd e te?
Говорите ли вы по Mluvíte rusky? 

русски ?
Почему не говорите? Proč nem luvíte? 
Увйдимъ, что будетъ. Uvidíme, со bude.

Ú l o h a  10.
Učiti se je учиться čti učiťsa, vlastně učitsa, 

učím se учусь =  učús.
Po š (učiš) následuje plné ся =  sa.
Po u (uču) následuje skrácené сь. 

я учусь učím se 
ты учишься učíš se 
онъ учится učí se 
мы учимся učíme se 
вы учитесь učíte se 
онй учатся oni se učí 

ся se píše se slovesem dohromady. Jeřík  
druhé osoby jednotné (учшпь-ся) se nevypouští. 
Je r tře tí osoby se vynechává: учит-ся, учат-ся.

Podobně můžeme skloňovati sloveso кушдась 
koupu se, KynáenibCH, KynáeTca, купаемся, ку 
таетесь, купаются.
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Učil jsem se překládáme opět bez jsem : 
я учился, ты учился, онъ учился, мы учйлись, 
вы учйлись, они учйлись.

Myju se je моюсь, моешься, моется, моемся, 
моетесь, моются.
МнЪ хбчется спать. Chce se mně spát.
Кбжется Дождь будетъ. Zdá se, že bude pršet.
Я  ocтáлcя дома. Zůstal jsem doma.
Часы остановйлнсь. Hodiny se zastavily.
Что сделалось? Co se stalo?
ЗдЪсь отдаётся квар- Zde se pronajme byt.

тира.
Pronajm outi je o^áTb, отдавйть anebo zřetel

něji o^áTb въ наёмъ (najúm). Pronajímám je 
отдаю, отдаёшь, отдаётъ atd. Jiný nápis z ulic 
Derptských z n í : отдаётся (ot-dajótsa) квартира 
въ наёмъ doslova: Dává se byt v nájem.

Ú l o h a  11.

Jdi je rusky идй, jděte идйте (iditě).
Přijď  je прндй, přijďte придите.
Pověz je скажи, povězte скажйте.
Buď je будь, buďte будьте (buďtě).
Posaď se je  садйсь, posaďte se садйтесь. 
Vezmi je возьмй, vezměte возьмйте.
Zavolej ho позовй его, позовите eró (jevó). 
Počkej tu подождй здЪсь, подождите.
Měj strpení (počkej) погоди, погодйте.
S Bohem проищи, проищите.
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Dobrý den здрйвствуй, здрйвствуйте.
Здравствуй (čte se pohodlně zdrástvuj) zna

mená vlastně buď zdráv а здрйвствунте (zdrá- 
stvujtě) buďte zdráv.

Прощаться а проститься je vzíti odpuštění, 
loučiti se. Proto ПрошДй, прости buď s bohem ! 
měj se dobře! Проищите, простите buďte s bohem ! 
mějte se dobře!
Придите ко ми'Ь 3áBTpa. 
Пойдёмъ (pojďóm). 
Пойдёмте (pojďómtě). 
Принеси воды.
Молчите, я не васъ 

спросилъ.
Не бось (ně bos). 
Небойтесь.
П осетите1) меня.
Скажи eMý, чтобъ (štob) 

ушёлъ (ušot). 
Выпейте.
Извините, 
npoiuý, садйтесь.

Přijďte ke mně zítra. 
Pojďme.
Pojďmež.
Přines vody.
Mlčte, vás jsem se ne

ptal.
Neboj se.
Nebojte se.
Navštivte mě.
Řekni mu, aby odešel.

Vypijte.
Mějte mě omluvena. 
Prosím, posaďte se.

Ú l o h a  12.

My máme byl bych, byl bys. byl by, byli by
chom byli byste, byli by; místo všech těchto 
bychů má Rus jediné by, ba vystačí i pouhým b.

h Slovo posětiti má jenom ruština a stará slovenština 
(jazyk cyrillomethodějský).
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Ona slova překládá totiž t a k : я былъ бы, 
ты былъ бы, онъ былъ бы, мы были бы, вы 
были бы, онй были бы.

Kdybych věděl если бы я  зналъ anebo : ёслибъ 
(pouhé b) я зналъ. Pokračujte: ёслибъ ты зналъ, 
ёслибъ онъ зналъ, ёслибъ мы знйли, ёслибъ вы 
знали, ёслибъ онй знёли.

Kdybych je také когдб бы anebo zkráceně 
кабы; kdybych věděl кабы я зналъ, кабы ты 
зналъ atd. Pokračujte sami.

Если бы я зналъ znamená dvoje: kdybych 
věděl (nyni) a :  kdybych byl věděl (tenkrát).

Řekněte mu, aby přišel, můžeme přeložiti buď 
doslova: скажйте ему, чтббъ (štob) пришёлъ
(prišoí) anebo : скажйте ему, чтббъ придтй („aby 
p řijiti“).

Ú l o h a  13.

Od viděť jsme utvořili vižu (místo vidju).
Co utvořím e od platiť za naše platím ?
Přemýšlejme trochu : viděť — vidju — vizu — 

vižu; dobrá; platiť — platju — co nyni? plazu, 
to nejde; placen ■>— placu — plačú mianý. Dobře. 
Ale dále b u d e : plátiš, p látit.

Nyni trefíme mnoho sloves sami od sebe:
Seděti сидЬть sidju сйжу, сйдишь atd.
Choditi ходить chodju хожу, ходишь atd.
Zertovati шутйть šutju uiyný, шутишь atd.
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Chtíti хотЪть chotju хочу, хотпмъ (chceme), 
хотите (chcete), хотятъ (chtí, chtějí); ostatní dva 
tvary jako v češtině: хочешь (chceš), хочетъ (chce). 

P rošiti просить dá prosju прошу, просишь. 
Koupiti купить kupju ? správně куплю, купишь. 
Trpěti терпЪть tě rp ju?  správně терплю, 

терпишь.
Spáti спать spju? správně сплю (splu), спишь. 
Po hlásce p se tu  vkládá hláska 1: kup-lju, 

terp-lju, sp Iju. Podobně se říká земля místo 
zemja země.

Běžím je 6brý, oni běží бЪгутъ, běž бЪги, 
běžte бЪгите. Ostatní jako naše: бЪжишь.

P iti пить má пыо (pju) пьёшь (pjoš) atd.
Pěti пБть má пою pěju, поёшь (pojóš). 

Видишь ты его (jevó)? Vidíš ho?
Не вижу ничего (ničevó). Nevidím nic.
Чего (čevó) хотите? Co chcete?
Mirb хочется домой. Chce se mi domů.
Я этого (étovo) не Já  toho netrpím , 

терплю.
Прошу садиться. Prosím , posaďte se.
Я заплачу позже. Zaplatím  později.
Кудп бъжите? Kam běžíte?
Я бБгу домой. Běžím domů.
Соловёй поётъ. Slavík zpívá.

Ú l o h a  14.
Nic není snadnějšího nad ruskou deklinaci. 
Vokativu (pane! slečno!) ruština už nemá.



30

Pane doktore přeložíme tedy: господшгь (čti 
hospodín) докторъ!

O statně se Rusové mezi sebou tak  netitulují; 
m ísto toho jm enuje se jméno křestné a jméno 
otecké. Já  se jm enuju Францъ; otci mému bylo 
Jakub  rusky Яковъ. Proto by mě Rusové neoslo
vovali pane tak  a tak, nýbrž Францъ Якбвлевичъ.

Slova na a jako рыба =  rýba, водё =  vodá, 
ropá =  gora atd. skloňují se jako naše, asi s jed
nou maličkou odchylkou; rybou je рыбою =  řýboju 
anebo kratčeji рыбой =  rýboj.

Víme co jsou tvrdé a co měkké slab iky ; 
tvrdé jsou na, ra, ka atd., měkké ňa, ča, ja a 
podobné.

Také ze slov na a je jedna řada tvrdá, druhá 
řada měkká. Do tvrdé řady náleží рыба, ropá, 
K0 3 á , pyná a mnoho jiných. Do měkké řady patří: 
змЬя =  zmejá (had, srovnej naše zmije), P occíh , 
крыша (střecha), баня (parní lázeň), кухня (ku
chyň) atd.

Tato tvrdost a m ěkkost se táhne celou dek li
nací. Vezměme si za vzorce slovo tvrdé ropá a 
měkké пуля (púlja, kulka do ručnice).

1. pád ropá —  пуля
2. pád горы — пýлII
3. pád ropb — пулЬ
4. pád гору — пулю
6. pád ropb —  пУлЬ
7. pád горою, -póii — ný.ieio, -лей.
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V druhém pádu máme na konci u tvrdých 
tvrdé у : горы hory, u měkkých měkké i: пули.

Ve čtvrtém pádu mají tvrdá koncovku tvrdou 
u : ropy, měkká měkkou ju : пулю (kulku).

V sedmém pádu mají tvrdá koncovku oju 
anebo oj: горою, ropóii; měkká koncovku jeju, 
j e j : пулею, пулей (kulkou).

V Rusku se řekne: въ Poccín =  v Rosíji, 
v Rakousku въ Австрш =  v Avstriji.

Všimněme si ta k é  p ř íz v u k u : ropá, ale r ó p y ; 
podobně: вод4 —  воду, ro.iO Bá —  голову, Horá 
— ногу.

Množné číslo tvrdých neliší se od našeho 
ničím (leda přízvukem):

1. pád горы —  пýлII
2. pád горъ —  пуль
8. pád ropájvrb — пулямъ
4. pád горы — пýлп
6. pád гopáxъ — пу'ляхъ
7. pád ropáMii — пуклями.

Druhý pád má na konci tvrdý znak (горъ) 
u tvrdých, měkký znak (пуль) u m ěkkých.

Třetí pád má koncovky -am a -jam, 6. -ach 
a -jach, 7. -ami a -jam i.

Kdyby nebylo toho prdSluklého přízvuku, bylo 
by ostatní hračkou. Slovo пуля se drží svého p ří
zvuku, ale ropá má jednou горы (u hory), jindy 
горы (ty hory) atd. Podobně jiná s lo v a : жена má 
жёны anebo жоны (ty ženy), жонъ, жонамъ atd.
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Вы были уже въРоссш ? Byl jste už v R usku? 
НЬтъ, не былъ. Ne, nebyl jsem.
Пойдёмъ въ деревню. Pojďme na venek (do vsi). 
Дайте мнЪ воды. Dejte mně vody.
Письмо въ кнйгЬ. L ist je v knize.
Я пойду во Фрйнцпо. Pojedu do Francie.
Начйлышкъ стйнцш. Představený stanice.
Мёлгйя деньги. Drobné peníze.

Ú l o h a  15.
Mužská jm éna mívají na konci buď jer anebo 

jeřík, někdy й =  j : домъ, царь, герой (hrdina).
Také tu  mají tv rdá jm éna tvrdé východy, 

m ěkká měkké, na př. дбма (toho domu) а царя 
(carjá).

T řetí pád má u (ju) na konci (žádné ovi jako 
pánovi): я  далъ это м у ж и ^  dal jsem to sedlákovi.

O čtvrtém  pádu netřeba m lu v iti: я вйдЪлъ 
pap á^ jak o  druhý).

Šestý pád má na konci ě (na stromě, v Přerově): 
въ БерлйнЪ, въ кармёнЬ (v kapse), о царь.

Sedmý pád má koncovku -om (tvrdou), -jem 
(m ěkkou): дбмомъ —  царёмъ (carjóm ); я шёлъ 
(šol) лЬсомъ (lesom).
У меня нЪтъ билёта. Nemám lís tk u  (jízdního)
Планъ города Брюнна. Plán města Brna.
Далеко до в о г у л а ?  Je daleko k nádraží?
ПбслЬ об£да. Fo obědě.
Онъ сынъ купца. On je syn kupce.
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Приди вечеромъ.
•Въ мйЪ мЪсяцЪ (měsecě). 
Сигналъ къ отходу.
Что въ чемодйнЪ?
Чай съ рбмомъ.
На дворъ холодно.
Я  былъ въ гбродЪ.

Přijď  večer.
V měsíci máji.
Znamení k odjezdu.
Co je v kufru? 
čaj s rumem.
Venku (na dvoře) je zima. 
Byl jsem v městě.

Ú l o h a  16.

Slova středního rodu jsou také tvrdá (мЪсто 
znamená místo) a m ěkká: поле a skloňují se 
(vyjma tento pád) zrovna jako předešlá.

1. 4. pád мЪсго — поле
2. pád мЪста — поля
3. pád мЪсту — полю
6. pád мЪсгЬ — пблЪ
7. pád мЬстомъ — пблемъ.

Od Poccífl jsme měli въ P occíh; podobně se 
řekne od slova имЪше (statek) на имЪнщ а я  не 
въ состоянш nejsem v stavu, s to. Slova tato  
mají podobné koncovky: -ija a - ije ; proto není 
divu, že mají také 6. pád stejný.

Často se vyskytuje slovo врёмя =  vrémja 
(čas), na př. Новое Вр0мя .(Nová doba) se jmenuje 
rozšířený ruský denník.v Pyitá врёмени je zub času, 
со врёменемъ časem, ča s  jsou peníze: врёмя — 
деньги. Podobně имя (jméno) и м ен и : нменемъ 
закона ve jménu zákona.

3
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V množném čísle mají ta to  slova: BpcMCiiá 
а пм ета.

Гд'Ь вы были лЬтомъ? Kde jste  byl v létě?

Zbývá nám skloňovati slova ženského rodu 
jako кость (kost), кости, мать (matka), мйтери, 
дочь (dcera), дочери, жизнь (život), жизни, печь 
(kamna), пёчи, лошадь (kůň), лошади atd.

Tu si pam atujm e toliko 7. pád jednotný 
костью (kosťu) česky kostí (tou), съ MáTepbio 
s m atkou, съ дочерью s dcerou, съ лошадью 
s koněm ; osta tn í pády známe bez učen í: кость 
je 1. a 4., кости je 2., 3. a 6.

Мальчпкъ CKa3á.n> отцу : Chlapec řekl o tc i: Kup
К упи мнЪ, 6áTioniKa, mně, ta tínku , b re jle! Já
о чк и ! Я xoný T áo íe  chci také čisti knihy
miTáTb книги, какъ ты jak  ty  čteš. Dobře, od-
читаешь. Хорошо, отвЬ- pověděl mu o tec ; kou-
чáлъ ему отёцъ; я ку- pím ti brejle, jenom (že)

Статанъ пива. 
Чистое бЪльё (běljó). 
Открытое письмо. 
ХлЪбъ съ мйсломъ. 
Бульбпъ съ яицбмъ. 
Затворй окно.

Sklenice piva.
Čisté prádlo.
Otevřený list (korr. 1.). 
Chléb s máslem. 
Bouillon s vejcem.
Zavři okno.

Ú l o h a  17.

R u s k é  č t e n í .
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плю тебь очкй, только dětské, a koupil chlap- 
дЪтстя, и купилъ маль- covi slabikář.

чику á36yiíy.
Naučte se nazpamět.

Ú l o h a  18.
Jednotné číslo skloňovati bylo snadno; ještě 

snadnější je množné číslo. První pád množného 
čísla uhodneme anebo víme (aspoň u většiny slov): 
домъ má домы, царь царй, Mbciá (místa), поля 
(ta pole), горы, пули а кости.

Záleží jen ještě na druhém pádu, trefíme-li 
tento, známe všecky pády množného čísla, neboť 
v ostatních je těžko chybiti.

Druhý pád z n í: домбвъ — domův а царёй =  
(cařů) pro mužská jm éna; мЪстъ а полёй (— polí) 
pro střední jména a konečně горъ, пуль а костёй 
( =  kostí) pro jména ženská.

Třetí pád jsme m ě li: горёмъ — пулямъ. Kon
covky tyto mají všecka ruská jm éna: до]ут,мъ 
(domům), царямъ (carům) m užská; мЪстймъ (mí
stům) а полямъ (polím), konečně костямъ (kostem).

Šestý pád má východ -ach a - ja c h : ropáxb 
а пуляхъ; podobně u všech ostatních 1. u muž
ských: домёхъ, царяхъ, 2. středních: мЬстйхъ 
(místech), поляхъ (polích) a 3. костяхъ (kostech).

Sedmý pád má -ami, - jam i; горами, пулями 
a k tomu hned костями; m užská: домёми, царями, 
střední: мЪстёми (místy) а полями.

а*
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D ů l e ž i t é  u p o z o r n ě n í .  Ě íkám e: Vidím ten 
dům, ten strom, ale: vidím toho člověka, toho 
skřivana. To je s t:  Jm éna lidí a zvířat mají čtvrtý 
pád rovný druhému. Člověka, skřivana je druhý 
a  zároveň čtvrtý  pád.

To p latí také v ru š tin ě : я вижу домъ, 
я вижу этого (étovo) человЬка.

V ruštině to platí také o množném čísle 
a o všech životných, ať jsou rodu jakéhokoli.

Form a купцовъ (kupcův) je tedy druhý a zá
roveň čtvrtý  pád i mohu ř íc i: я знаю этихъ
купцовъ.

Druhé pády ženské жонъ (žen), сестёръ (se- 
sťór, sester), лошадей (koní) jsou zároveň čtvrté 
pády, poněvadž. znamenají osoby a zvířata. Řek
neme te d y :

Я знаю этихъ жонъ, этихъ сестёръ, этихъ 
лошадёй, znám ty to  ženy, tyto sestry, tyto koně.

Mezi středním i slovy je málo životných.
J e š t ě  n ě c o  z v l á š t n í h o .  Řiká se два дома 

(dva domy), два царя dva carové, два Фунта, два 
nacá dvě hodiny, два года dva roky, два рубля 
(ale пять рублей pět rublů). Je prý to starý duál 
či dvojné číslo. Toto dvojné číslo se rozlezlo jak 
daleko m ohlo : zachvátilo také три а четыре (čtyři); 
dále nem ohlo: три дома, три Фунта, три nacá, 
четыре года, четыре ^льд ен а  (4 zlaté), четыре 
рубля. Proč se nerozšířilo dál? Proto že neříkáme 
pět krejcary, nýbrž pět krejcarů, ne pět ruble, 
nýbrž pět rublů.
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Množné číslo na -a je i sic oblíbeno, tak  se 
říká raději дома (domy) než дбмы. Podobných slov 
s prízvučným á je mnoho, na p ř . : 

глазъ oko ivm á oči 
докторъ доктора doktoři 
лЪсъ les .rbcá lesy 
кучеръ kočí Ky4cpá kočí.

Jiná mají v množném čísle ья : 
братъ b ra tr 6páTbfl bratří 
другъ přítel друзья přátelé 
сынъ syn сыновья synové 
стулъ stolice CTý.ibH.

Сколько у  тебя 6pá- Kolik máš b ra tří?  
тьевъ?

У меня два брата. Mám dva bratry.
ВсЬ CTý.ibfl 3áimTbi. Všecky stolice jsou ob

sazeny.

Ú l o h a  19.
Číslovkám porozumíme sami od sebe, vyjma 

jednu nebo dvě. Jsou to číslovky: сброкъ 40 a 
девяносто 90. Také se píše девенбсто a tak  se 
ovšem i vyslovuje, neboť bezpřízvučné я (ja) se 
čte je.

Novořecky se jm enuje 40 sarakonta, odtud sorok.
Napřed nacvičme čísla 1— 10: 

одинъ jeden, одна, одно 
два дома, ale také два окна, двЪ 
три, четыре čtyři.
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O statní (vlastně až do 30) mají na konci ь : 
пять, шесть, семь, восемь, девять, десять (děsjeť).

Čísla 11— 19: одйпнадцать, двенадцать, три
надцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 
семнадцать, восемнадцать, девятнадцать.

Desítky se jm en u jí: 
десять 10 шестьдесятъ 60
двадцать 20 семьдесятъ 70
трйдцать 30 вбсемьдесятъ 80
сброкъ 40 девенбсто 90
пятьдесятъ 50 сто 100.
Padesát znamená pět desítek пять десять atd.

S ta a tisíce.
ДвЪсти 200 тысяча 1000
триста 300 две тысячи 2000
четыреста 400 пять тысячъ 5000
пятьсбтъ 500 шесть тысячъ 6000
шестьсбтъ 600 семь тысячъ 7000
семьсбтъ 700 вбсемъ тысячъ 8000
восемьсбтъ 800 девять тысячъ 9000
девятьсбтъ 900 сто тысячъ 100.000.

Čísla mezidesítková (21 - 99) si může napsati 
pilný čtenář sám : двадцать одйнъ 21, трйдцать 
два 32, сброкъ три 43 atd.

Rusky se počítá: разъ, два, три jedna, dvě, tři.
 ̂ Разъ (raz) je také krát, jedenkrát, два раза 

(duál) dvakrát, три раза, четыре раза, пять разъ 
pětkrát, сто разъ stokrát.
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Ku cvičení vyslovte několik č íse l:
1848 тысяча восемь сотъ сорокъ восемь.
2,354.678 два миллюна триста пятьдесятъ 

четыре тысячи шестисотъ семьдесятъ восемь.

Ú l o h a  20.
Číslovkám se učíme také z násobilky. Jeden

k r á t ' v  násobilce je одтажды, dvakrát дважды, 
třik rá t трижды, čtyřikrá t четырежды, pětk rá t 
пятью (jakoby řekl pětkou), a tak  pořád až do 
konce: шестью, семью, восемью, девятью, десятью. 
Однажды одйнъ одйнъ 1 X 1  =  1 
дважды два четыре 2 X 2  =  4 
трижды три дёвять 3 X 3  =  9 
четырежды четыре шестнадцать 4 X 4 = 1 6  
пятью пять двадцать пять 5 X  й =  25 
шестью шесть тридцать шесть 6 X 6  =  36 
семью семь сорокъ дёвять 7 X  ~ =  49 
восемью восемь шестьдесятъ четыре 8 X  8 =  64 
девятью дёвять восемьдесятъ одйнъ 9 X  9 =  61 
десятью дёсять сто 10 X  1 0 =  100.

Ú l o h a  21.
Nyni bychom měli vyložiti řadové číslovky 

jako první, druhý, tře tí Číslovky ty to  jsou^ pří
davná jména jako dobrý. Bude dobře, když po
známe napřed deklinaci přídavných jmen.

Ruská přídavná jména se skloňují jako naše; 
jenom druhý pád (dobrého) je trochu podivný.
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Dobrého se píše добраго a čte se dóbravo. 
Tuto výslovnost jsm e měli už několikrát: его =  
jevó (jeho), этого =  étovo (tohoto). К tom u si 
hned přidejm e: моего =  mojevó (mého), твоего =  
tvojevó (tvého), одного =  od novo (jednoho).

N ěkterá přídavná mají přízvuk na poslední 
slabice jako больной nemocný, слЪпбй slepý, 
портной krejčí.

Tato přídavná mají o poznání jiný druhý pád: 
больнаго se čte bolnóva, слЪпаго slepóva, порт- 
náro portnóva krejčího.

Proč se nepíše raději дббраво, болыюва a po
dobně? Je  to starý zvyk. Rusové přijali písmo 
s křesťanstvím  od jižních Slovanů a napodobovali 
také jejich psaní. Jižní Slované psali dobrago a 
Rusové píšou tak  po nich až do dnešního dne.

Добрый а доброе se skloňují s te jn ě :
2. pád добраго čti dó bravo
8. pád доброму dobrému
6. pád добромъ dobrém
7. pád дббрымъ dobrým

добрая (dobrá) má доброй (dobré), добрую 
(dobrou) а доброю anebo доброй (dobrou, 7. pád)

O množném čísle víme, že se píše добрые 
(na př. люди), а дббрыя (жоны, времена časy).

V ostatn ích  pádech máme toliko po jedné formě:

2. pád дббрыхъ dobrých
3. pád дббрымъ dobrým



41

tí. pád добрыхъ dobrých
7. pád добрыми dobrými.

Skloňujte портной krejčí. У портнаго u  port- 
nóva, къ портному ku krejčímu, о портнбмъ, 
съ портнымъ. Množné číslo : портные, портныхъ atd.

Železná dráha je желЪзная дорога, стёнщя 
желЬзной дороги stanice železné dráhy, Ъздё по 
желЪзной дорбгЬ (pád 3. anebo 6.) anebo popu
lárně: по чугункЪ.
Что нбваго (nóvavo)?
Чбрнаго коФе!
Спокойной 110ЧИ!')
Счастливаго пути!
Билётъ пёрваго класса.
Билётъ BTopáro (v to -  

róva) K.iácca.
Билётъ трётьяго (tré 

těvo) iuácca.
Я учусьрусскому языку.
Съ глубокимъ почтё- 

шемъ.

Ú l o h a  22.
j Také přídavná jména jsou tvrdá (dobrý) a 

m ěkká (dnešní).
Měkká jsou na přík lad: здЫпнШ  ̂ (zdejší),

здЬшняя, здЪшнее, množné číslo здЬшше a 
здЬинйя; xopóiiiiii (dobrý), хорошая, хорош ее;

Co je nového?
Černou k á v u !
Dobrou noc!
Šťastnou cestu!
Lístek první třídy. 
Lístek druhé třídy.

Lístek tře tí třídy.

Učím se rusk. jazyku. 
S hlubokou úctou.

i) Vynecháno желйю přeju.
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бблыиш (v ě tš í; большой je veliký , большая, 
большее.

Druhý pád zní здЪшняго (čti zděšňěvo), xopó- 
шаго (choróševo), болыпаго (bólševo)y tře tí pád: 
здкпшему, šestý здБшнемъ, sedmý з д ё ш п и м ъ .

ТрётШ (třetí) má третьяго (trétěvo) místo 
трёыяго (ь m. měkkého i), 6. pád въ трётьемъ atd.

Nyni můžeme si sestaviti řadové číslovky:

пёрвый, пёрвая, пёрвое první
второй, B T o p á a , второе druhý (другой jiný)
третий третья, третье tře tí
четвёртый, -ая, -oě čtvrtý
пятый, пятая, пятое pátý
шестой, шестйя, шестое šestý
седьмой, ceALMáfl, седьмое sedmý
восьмой, восьмпя, восьмое osmý
девятый, -ая, -oě devátý
десятый, -тая, -тое desátý.

Čísla mezidesítková si můžeme napsati sam i: 
11 одиннадцатый, 12 двЫшдцатый, 21 дваддать- 
первый atd.

Desítky znějí:

десятый
двaднáтыii
тридцатый
сороковой
пятидесятый

шестидесятый 
семидесятый 
восьмидесятый 
девяностый 
сотый, тысячный.
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Которое число сегодня 
(sevódňa) ?

Сегбдня первое (число). 
Нерваго января.
Вгораго Февраля. 
Третьяго (trétěvo) мйрта. 
Четвёртаго апрЪля. 
Пятаго мйя.
Ш еста го ш ня (ijúiia). 
Седьмаго ш ля (ijúla). 
Осьм4го йвгуста. 
Девятаго сентября. 
Десятаго октября. 
Однннадцатаго ноября. 
Дв-Бибдцатаго декабря. 
Который часъ? 
Четверть втораго. 
Половйна трётьяго.
Три четверти пятаго. 
Теперь три часй.

Kolikátého je dnes?

Dnes je prvního. 
P rvního ledna. 
Druhého února. 
Třetího března. 
Čtvrtého dubna. 
Pátého května.
Šestého června. 
Sedmého července. 
Osmého srpna. 
Devátého září. 
Desátého října. 
Jedenáctého listopadu. 
Dvanáctého prosince. 
Kolik je hodin?
Č tvrt na  druhou.
Půl třetí.
Tři č tvrti na pět.
Jsou (teď) tř i hodiny.

Ú l o h a  23.

My říkám e: Můj s t a r š í  b ra tr  a můj bratr 
je s t a r š í  než já. Jinak  v ruštině:

Moíi CTápinifi братъ
Мой братъ стйрше нёжели я.

Já  jsem  starší než on я CTápiue нёжели опъ 
anebo чЬмъ oirp anebo его (jevó).
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Мой CTápiniíi братъ znamená t a k é : Můj nej- 
sta rší bratr.

On je nejučenější člověk se p ře lož í: оиъ сёмыи 
учоный человЪкъ (samý učený =  nejučenější).

Tento čaj je nejlepší přeložíme: этотъ чай 
лучше веЬхъ (t. j. je  lepší všech, než všecky).

Toto je nejlepší это лучше всего (vsevo).
Я  это лучше 3iiáio. Já  to vím lépe.^
Я пойду лучше пЪш- Půjdu raději pěšky,

кбмъ.
Пойдёмъ лучше дёльше. Pojďme raději dál.
ГдЪ ближайшая дорога? Kde je nejbližší cesta ?
Сегодня теплье пчepáш- Dnes je  tepleji než včera,

няго (včerášněvo).

Ú l o h a  24.

O nám ěstkách já, ty, se netřeba mnoho vy- 
kládati.

Druhý a čtvrtý  pád je mne (mě), ruský jenom 
м ен я; podobně тебя а себя.  ̂ /

Třetí a šestý jen : мнЬ, теб'Ь, себЬ (žádné mi, 
ti, si).

Sedmý: мною (мной), тобою (тоббй), сооою 
(собой). Množné číslo jako v češtině: у  насъ, 
намъ, нами.
Онъ былъ у  меня. On byl u mne.
Я знёю тебя. Znám tě. ^
Онъ знёетъ себя. On se zná.
Дай мнЬ больше. Dej mi vice.
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Я тебъ уже сказалъ. 
Онъ говорйлъ СО MIIÓIO. 
Возьмй меня съ собою. 
Это мнЪ нравится.
Я готбвъ идтй съ тобою. 
Благодарю1) тебя. 
Благодарю васъ.
Какъ вамъ угодно.
Что вамъ слЪдуетъ?

МнЪ нужно Ъхать.
МнЪ спится.

Už jsem ti řekl.
Mluvil se mnou.
Vezmi mě s sebou.
To se mně líbí.
Jsem hotov jiti s tebou. 
Děkuji ti.
Děkuji vám.
Jak  se vám líbí.
Co vám náleží (co do

stanete; ?
Musím odejeti.
Jsem  ospalý.

Ú l o h a  25.

Náměstku онъ oná oiió větším  dílem již známe. 
Druhý pád eró se čte jevó, ženský ей (její) se 
čte jejó.
Я былъ у  него. Byl jsem u něho.
Я былъ у  ней (nějó). Byl jsem u ní.

Čtvrtý pád ženský (viděl jsem  ji) zní её =  
je jó : Я вйдЪлъ её. Viděl jsem ji.

O statní snadné. Stačí několik příkladu.

Это для него.
Это для ней (nějó).
Я иду къ нему.
Я иду къ ней (něj). 
Я говорйлъ съ нимъ.

То je pro něho.
То je pro ni.
Jdu  k němu.
Jdu  k ní.
Mluvil jsem s ním.

') Vyslov: blahodarú (blahodařím). Děkuji je z němčiny.
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Я говорйдъ съ нею (ней). 
Я  былъ въ ел домЪ.
Я посЬтйлъ её вчерй. 
Призови его ко мнЪ.
Я слышалъ о нёмъ (ňom). 
Я слышалъ о ней (něj). 
Ен учйтель доволенъ ёю.

Когда можно её застать ?

Mluvil jsem s ní.
Byl jsem v jejím domě. 
Navštívil jsem ji včera. 
Zavolej ho ke mně. 
Slyšel jsem o něm. 
Slyšel jsem o. ní.
Její učitel je s ní spo

kojen.
Kdy ji možná zasta ti?

Ú l o h a  26.
Náměstky můj, tvůj, svůj mívaly kdysi mojeho, 

mojemu, v mojem (domě), m ojím ; v ruštině tak 
p odnes:

2. pád моегб (mojevó), моёп (mé)
3. pád моему (m ojem ú), Moéii (m é)
4. pád мой а моего, мою (mou)
6. pád въ моёмъ (m ojóm ), Moéfi (mé)
7. pád съ моймъ (mojim), моёю, моёй (mou).

Docela tak  jde твой твоего (tvojevó), свой 
своего (svojevó), pak нашъ нашего (náševo) а 
ваш ъ вашего (vaševo).

Množné číslo je jednotvaré: мой (родители 
rodiče, лошади koně), мойхъ (mojich), моймъ 
(mým), мойми (mými).

Docela tak  o s ta tn í: твой дёньги, -Háum книги, 
Báuiii Д'Ьтн atd.
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Я говорить съ твоймъ 
братомъ.

Кто былъ въ Moéfí 
кбмнатЪ ?

Я былъ въ вашей к. 
Знаете моего батюшку?

Mluvil jsem  s tvým 
bratrem .

Kdo byl v mém pokoji?

Já  jsem byl ve vašem p. 
Znáte mého ta tín k a ?

Ú l o h a  27.
Ještě nám zbývají nám ěstky: этотъ tento, 

тотъ ten, onen, кто (chto, kdo), что (što, со), весь 
všecken, самъ a snad ještě některá.

Этотъ, этого (étovo) tohoto známe z češtiny: 
этому, въ этомъ, съ этимъ.

тотъ-же je týž, тогб-же (tovóže) téhož.
Кто кого (kovó), кому, о комъ, кЬмъ (kým). 
Что чего (čevo), чему, о чёмъ (čom), чЪмъ (čím). 
Весь всего (vsevó), всему, о всёмъ, всЪмъ. 
Самъ самого (samovó), самому, самбмъ, 

самймъ.
Množné číslo: эти tito , всЪ všickni, všeckny 

сами.
Никтб (nikdo) а ничто (n ic); никогб, а ничего 

atd. mohou se roztrhnou ti; místo у  никогб^ se 
řekne ни у  кого, misto о нпчёмъ třeba říci, 
ни о чёмъ.
Я тб-же думаю. Já  myslím totéž.
Въ этомъ купэ. V tom to kupé.
Эти дёньги мой. Tyto peníze jsou mé.
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Что вы этпмъ хотите Со tím chcete říci?
сказать ?

Какъ поживйете? Jak  se m áte?
Ничегб (ničevó). Tak tak.
Отъ кого вы это узнйлп ? Od koho jste  se to  do

věděl ?
Къ чему всё это? К čemu to všecko?
Самб собою разумеется. Rozumí se samo sebou.
Мне всё равно. Mně je všecko jedno.

ITloha 28.
Nemám kdy se řekne ru sk y : Mně není kdy 

Mirb не когда; Hé má vždy přízvuk.
Není se ti čeho báti тебт» иёчего бояться. 
Není (to) kam postaviti некуда nocTáBiiTb. 
Kdosi je кто-то, cosi что-то, кого-то kohosi, 

чего-то čehosi.
Podle toho uhodneme, co znamená гдЬ-то 

(kdesi), куда-то (kamsi), когда-то (kdysi).
N ěkteří lidé si pletou slova kdosi a někdo, 

cosi a něco atd. Řeknem e: Je někdo doma? anebo: 
Je  kdosi dom a? Zajisté někdo a to se jmenuje 
rusky кто-нибудь. Tedy se zeptám e:

Кто-нибудь дома? Je někdo doma?
Něco se jm enuje podobně: что-нибудь:

Máte něco k obědu ? Есть у  васъ что-нибудь
къ объду ?

Skloňovati ta to  slova u m ím e: кого-нибудь 
někoho, чего-нибудь něčeho.
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Дайте шгЬ чего-нибудь Dejte mně něco jiného, 
другого.

Zastaralá nám ěstka сей (tet^, ceró (sevó, toho) 
vyskytuje se v několika složeninách ja k o : сейчасъ 
doslova: ten okamžik, hned, сегодня (toho dne) 
čti sevódňa, d n e s :
Я приду ceiinácb. P řijdu  hned.
Сегбдня утромъ. Dnes ráno.

Ú l o h a  28.
Slovesa дамъ а Бмъ (jím) jsou v ruštině je

diná, k te rá vycházejí na m. Jsou to vůbec dvě
slovesa, jimž není rovných:

дамъ dám Ьмъ jím
дашь dáš ёш ь jíš
дастъ dá Ьстъ jí
дадймъ dáme Ъдймъ jíme
дадйте dáte Бдите jíte
дaдýтъ dají Бдятъ jedí.

Dávám je я даю, ты даёшь, онй даютъ.
Что даютъ? Со dávají (v divadle)?

Když mluvím o sobě, řeknu Ъсть jisti, na p ř . : 
Этого нельзя Бсть. Toho nelze jisti.

O druhých se říká ze zdvořilosti кушать, 
куш аю :
KýiuaiiTC! Jezte!
Kýiua.ni вы? Jedl js te  (už)?

4
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Карта кушаньямъ. Jídelní list.
Кушать чай. P iti čaj.
Угодно ли вамъ кушать Je  vám libo piti čaj?

чаи

Ú l o h a  29.

Tak máme ruskou gram atiku zhruba s krku. 
Co ještě následuje, jsou smíšené věty z denního 
života a ku konci sbírka potřebných slov. Slovům 
těm to se nikdo nebude učiti najednou, nýbrž učiní 
tak . Ku každé z následujících úloh přidá si ze 
sbírky té  asi 10— 20 slov. Potom  opakuje tu to  
knížku a stráví při tom ostatek  slov těchto.

Pam atujte si tu to  mou zkušenost: Lépe je 
probrati malou knížku důkladně dvakrát, než 
velkou knihu jednou a ledajak.

K o ró  отходитъ поЪздъ ? 
Я хочу Ьхать въ шесть 

часовъ.
Я уЬду въ два 4acá. 
Пуговица оторвана. 
Сколько вамъ лЪтъ? 
МнЬ трйдцать лЪтъ.
Вы въ мойхъ Л'ЁТЙХЪ. 
Когдй иачйло? 
npoiuý отвЪта.
Вы полошите отвЬтъ. 
ОтвЬта не нужно.
Зач Ьмъ вы не отвЬчйете?

Kdy odjíždí vlak?
Chci je ti o 6 hod.

Odjedu o 2 hod.
Knoflík je utržen.
Kolik je vám le t?
Je mně 80 let.
Vy jste  v mých letech. 
Kdy je počátek?
Prosím o odpověd. 
D ostanete odpověd. 
Odpovědi není třeba. 
Proč neodpovídáte?
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Ú 1 о ]

У меня нЬтъ аппетиту. 
Это ужё слншкомъ. 
Пошлите за докторомъ. 
У меня болитъ norá.
Я поздно всталъ.
Я рйно встаю.
К о д а  вы встаёте? 
Пожалуйста, говорите 

ясно.
Я заплачу наличными 

деньгами.
Я дблженъ васъ побла

годарить 
Что это зтачитъ?
Я васъ не понимаю.

Ú lo

Известно вамъ?
МнБ не извЪстно.
Вы знаете Москву? 
Знакомы вы съ дбк- 

торомъ?
Мбжно здЬсь получить ? 
Это мБсто занято. 
Кружку пива! 
Позвольте газету!

Благодарю.

а 30.
Nemám chuti.
То je už příliš.
Pošlete pro lékaře.
Bolí mě noha.
Vstal jsem pozdě. 
Vstávám časně.
Kdy vstáváte?
Prosím, m luvte zřetelně.

Zaplatím  hotovými pe
nězi.

Musím vám poděkovat.

Co to znamená ?
Já  vám nerozumím^

h a  31.

Je vám znám o?
Není mně známo.
Znáte M oskvu?
Jste  s doktorem  znám ?

Možná zde dosta ti?
Toto m ísto je obsazeno. 
Džbánek piva!
Dovolte noviny (prosím 

o noviny).
Děkuji.

4*



52

Не за что.
ЧЪмъ больш е, тЪмъ 

лучше.
Позвольте спросить.

Není zač (nemáte zač). 
Cím víc, tím  líp.

Dovolte o tázati se.

дорого.

Съ кЪмъ m it.ю честь 
говорить ?

Что вы хотите за ото?
Это слищкомъ
Моё почтёте.
ГдЪ можно узтать?
Что случилось?
Помните ?
Я не помню.
ЗдЪсь живётъ 

дйнъ Н.?
Когда можно 

стйть ?
Я  васъ iianpácno ожи- 

далъ.
Ожщщйте меня въ пять 

часбвъ.

Ú l o h a  32.

S kým mám čest?

госпо-

его за-

Со za to chcete?
То je příliš drahé. 
Poroučím se.
Kde se možná dovědět? 
Co se stalo?
Pam atujete se? 
Nepamatuji se.
Bydlí zde pan N. ?

Kdy ho možná zasta ti?

Marně jsem vás očekával.

Cekejte na mne o 5 hod.

Ú l o h a  33.

Мойбумажникъпропалъ. Má noticka se ztratila
(propadla).

Не нашли ли вы его? Nenašel jste  ji?
Это moíí прштель. To je můj přítel.



Какъ вамъ правится 
Прага ? .

Кому это принадлежите ? 
Какъ náiuc имя?
Моё имя В ольфъ.
Какъ это будете по 

русски ?
Послуш айте!
Я слышу.
Я слушаю.
Я не слышалъ.

t í l o

Что это сто и те?1)
Вы понимаете по нЪ- 

мецки ?
Контора когда открыта? 
Говорите погромче!
Это ничего не значите. 
Два часа тому назпдъ. 
Три раза въ день.
Два градуса тенлп.
Пять грёдусовъ морозу. 
Закройте дверь! 
Откроите дверь!
Дверь не отпирается.

Jak  se vám líbí P raha?

Komu to náleží?
Jak  se jm enujete? 
Jm enuji se Volf.
Jak  se to  řekne rusky?

P oslyšte!
Slyším.
Poslouchám.
Neslyšel jsem.

a 84.

Co to s to jí?
Rozumíte něm ecky?

Kdy jo kontora otevřena ? 
Mluvte h la s itě ji!
To nic nedělá.
Přede dvěma hodinami. 
T řik rá t denně..
Dva stupně tepla.
P ě t stupňů  zimy. 
Zavřete dvéře!
Otevřete d v éře !
Dvéře se neotvírají.

1) стоите koštuje, стойтъ stojí.
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Ú l o h a  35.

Часы испорчены.
Часы идутъ вперёдъ. 
Сколько пробило?
Съ первою почтою.
Я переЪхалъ.
На прошлой недЬлЪ.
Я опоздалъ.
Не опоздйите!
Я проговорйлся.
Я  васъ не пбнялъ. 
Поняли вы меня?
Это самб собою раз

ум еется.

Hodiny jsou pokaženy. 
Hodiny jdou napřed. 
Kolik bilo ?
Vracející se poštou.
Já  jsem  se stěhoval. 
Minulý týden.
Opozdil jsem  se. 
Neopozděte se!
Podřekl jsem se. 
Nerozuměl jsem vám. 
Rozuměl jste  m ně?
To se rozumí samo sebou.

Ú l o h a  36.

Кто-то шляпу промЪ- 
нялъ.

Ilpoiuý извпнешя.
Насъ было четверо. 
Шляпа упйла со cтoлá. 
ДвЪ недели томулшзадъ. 
Я намеренъ уъхать. 
Позвольте предста

виться.
Столъ шатёется. 
Kyдáвeдётъ эта дорога? 
Становится холодно.

Kdosi mně vyměnil klo
bouk.

Prosím za odpuštění. 
Byli jsme čtyři.
Klobouk spadl se stolu. 
P řede dvěma týdny. 
Zamýšlím odejeti. 
Dovolte, abych se p řed

stavil.
S tů l se viklá.
Kam vede tato  cesta ? 
Dělá se zima.
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Сегодня прекрйсная по
года.

Я ищу квартиру.

Dnes je velmi pěkné 
počasí.

Hledám byt.

Что вамъ угодно?
Покажите пожалуйста.
M i сто съ болынпмъ 

жáлoвauьeмъ.')
Я прежде пришолъ.
Дáйтe мнБ бумагу и 

чернила.
Дáiiтe мнБ сдачу.
Какъ назывпется это 

село ?
Спички не хороши.
Который часъ теперь ?
Ж ж ется половина тре- 

тьяго.
Вы ошибпетесь.
Ужё десять минутъ 

четвёртаго.

14 oh  а 37.
Со byste rád?
U kažte prosím.
Místo s velikým platem.

Já  jsem dříve přišel. 
Dejte mi papír a inkoust.

Dodejte mi (peníze).
Jak  se jmenuje tato  

vesnice?
Sirky jsou špatné.
Kolik je teď hodin?
Zdá se, půl třetí.

Vy se mýlíte.
Už je 10 m. 4. hod. (t j. 

po čtvrté  hodině).

Ú l o h a  38.

Пора домой. Je čas domů.
Пора обБдать. Je  čas obědvat.
Что будетъ за обБдомъ ? Со bude k obědu ?

žalované (plat za službu) je slovo turecké.



56

Прежде всегб закуска.
Что такое закуска?
Это селёдки, икра, вет- 

4imá, сыръ.
ЗатЬмъ говядина, куро

патка и такъ дйлЬе.
Дййте мнЬ пожалуйста 

кусокъ хлЬба.
Не угодно ли вамъ 

стаканъ в ш и ?
Н'Ьтъ, благодарю, я  пыо 

только воду.

X J I о

ЧЬмъ онъ теперь жи
вёте ?

Богъ его знйетъ.
Онъ человйкъ совсЬмъ 

не глупый.
Онъ получйлъ хорошее 

образовйн!е.
Какъ его по имени 

и отчеству?
Ивйнъ Фёдоровичъ.
А по Фамйлш?
Никйтинъ.
ГдЬ онъ тепёрь?
Ничего о нёмъ не знаю.
Пропйлъ безъ вЬсти.

Především zákuska.
Со je to zákuska?
To jsou slanečky, kaviár, 

šunka, sýr.
Potom hovězí, korotev 

a tak  dál.
Dejte mi, prosím, kou

sek chleba.
Neráčite sklenici vína ?

Ne, děkuju, já piju je
nom vodu.

a 89.

Cím se nyni živí?

Bůh sám ví.
On není nikterak hloupý 

člověk.
Dostal dobré vychování.

Jak  je mu jménem křest- 
ným a oteckým ?

Ivan Fjodorovič.
A jménem rodinným ? 
N ikitin,
Kde je nyni?
Nevím o něm nic.
Zmizel nadobro.



Родители его были 
честные люди.

Ú l o t
Я съ нимъ давно уже 

знакбмъ.
Онъ человЪкъ весьма 

дЪльный.
У него бoльшáя прак

тика.
Здравствуйте, какъ ва

ше здорбвье?
Очень радъвасъвпдЪть.
Садитесь, пожалуйста.
Иванъ, принеси сюда 

ещё одинъ стулъ!
Съ какйхъ поръ вы уже 

въ гбродЬ?
Останетесь у  насъ 

ужинать ?
Не могу бблЪе оста

ваться.
Я уже велЪлъ запря- 

гйть лошадей.
До свиданья!

Ú l o h
Когда пойдете?
Въ пёрвыхъ чпелахъ 

октября.

Jeho rodiče byli poctiví 
lidé.

a 40.

Jsem  s ním už dávno 
znám.

On je člověk velmi 
schopný (zdatný).

Má velikou praxi.

Dobrý den (jitro), jak  
se vede?

Vidím vás velmi rád.
Račte se posadit.
Ivane, přines sem ještě 

jednu s to lic i!
Od které doby jste  už 

v m ěstě?
Zůstanete u nás k večeři ?

Nemohu déle zůstati.

Už jsem kázal zapřá
hnout!.

Na sh ledanou!

a 41.
Kdy pojedete?
V prvních dnech října.

57
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Знаете ли что?
Я поЬду съ вамп.
Н е шутите ли?
Нисколько.
Я радъ, что буду имБть 

весёлаго спутника.

За коФе заплатили?
Виноватъ, хорошо, что 

напомнили.
ЧеловЪкъ, вотъ вамъ
гульденъ, дав4йте сдачи.

Ú lo

ПоЪдемъ на воксалъ, 
ужё nopá.

Вы ничего не забыли?
Воксалъ далеко отсюда ?
Почти три версты.
Не бойтесь, не опоз-

ÄáeMb.
Пондёмъ за билетами.
J[áine пожалуйста два 

билёта втораго класса 
въ Подволочйску.

Идите намъ билеты пас- 
сажйрскаго пбБзда.

ПоБздъ отпрйвится че- 
резъ десять минуть.

Víte со?
Já  pojedu s vámi.
Nežertujete ?
Nikoli.
Jsem  tomu rád, že budu 

m íti veselého spolu- 
cestovníka.

Zaplatil jste  kávu?
Pardon, dobře, že jste 

připomněl.
Sklepníku, tu  máte zlat

ku, dodejte.

a 42.

Jeďme na nádraží, už 
je čas.

Nezapomněl jste nic?
Je nádraží odtud daleko?
Téměř tři versty.
Nebojte s e , neopozdí

me se.
Pojďme si pro lístky.
Dejte nám, prosím, dva 

lístky druhé třídy do 
Podvoločisky.

Dejte nám lístky k osob
nímu vlaku.

Vlak se vypraví za deset 
minut.
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Черезъ сутки будете 
на границ^.

Извольте садиться.
Вотъ уже второй зво- 

нбкъ.
Ú l o h

Есть у  тебя почтовая 
бумйга ?

Хочу пнсйть письмо.
Сегодня четвёргъ.
Сколько времени вы уже 

учитесь ?
Два года.
Я noiiiiMáio почтя всё, 

что говорите.
Сколько вы п.итите ва

шему учителю?
По два гульдена за 

урбкъ.
Это не дёшево.
Это довольно дорого.
Мы постоянно говорймъ 

по русски.
Вы хорошо дЬлаете.
Безъ практики никто не 

выучился говорйть.

Za 24 hodin (sútki) bu
dete na hranici.

Račte vsednou ti.
Hle už druhé zvonění.

a 43.
Máš listový papír?

Chci psáti list.
Dnes je čtvrtek.
Jak  dlouho se už učíte?

Dvé leta.
Rozumím skoro vše, со 

se mluví.
Kolik p latíte vašemu 

učiteli ?
Po dvou zlatých za lekci.

To není lacino.
To je dost draho. 
Mluvíme ustavičně rusky.

Dobře děláte.
Bez praxe se nikdo 

m luvit nenaučil.

Ú l o h a  44.
Русская rpaMMániKa ne Ruská gram atika není 

трудшп těžká.
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Oná лёгче чешской.
Русское ударёш е очень 

трудно.
Я говорю сносно по 

русски.
Я не говорйлъ съ ннмъ 

доселЪ. пи слова.
Это Новгородецъ, держу 

какой хотите заклйдъ.
Вы слышали, что онъ 

мнЪ отвЪчёлъ?
У насъ учреждается 

благотворительное 
общество.

Mirfi весьма прштно, 
если могу быть вамъ 
полёзнымъ.

Я сдЪлаю всё, что толь
ко отъ меня завйситъ.

Ú lo

Поваръ, хороню 3náio- 
щш своё дЪло, йщетъ 
мЪсто.

ДЪвушка желаетъ мЬ- 
сто горничной при 
стйрыхт. или при дЪ- 
тяхъ.

Je snadnější než česká.
Ruský přízvuk je velmi 

těžký.
Mluvím snesitelně rusky.

Nemluvil jsem s ním 
dosud ani slova.

To je Novgorodec, zalo
žím se oč chcete.

Slyšeli jste, co mně od
pověděl?

U nás se zařizuje dobro
činný spolek.

Je mně velmi příjemno, 
mohu-li vám býti uži
tečným.

Učiním vše, co jenom 
ode mne závisí.

a 45.

Kuchař, dobře znající 
svou věc, hledá místo. 
(Inserát.)

Dívka si přeje místo 
panské (pokojné) u sta
rých lidí anebo u dětí.
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Отдаются двБ квартиры 
по четыре комнаты, 
кухня и передняя, 
одна во второмт, эта- 
жБ окнами на улицу, 
другая внутри двора, 
обБ съ параднымъ 
и чорнымъ ходами, 
съ дровами il водою.

Pronajmou se dva byty 
po čtyřech pokojích, 
kuchyň a předpokoj, 
jeden v druhém po
schodí okny na ulici, 
druhý uvnitř dvoru, 
oba s parádním a zad
ním vchodem, s dřívím  
a vodou.

P ř á t e l s k ý  l i s t .

Počátkem let 1870 učili se v Brně a v Žide- 
nicích barvířství dva Moskvané, Bykov a Makarov. 
Obcoval jsem s nimi asi půl druhého roku. Potom  
odešel Bykov do Německa a napsal mně z Achenu 
tento list, jejž tu to  otiskuju do slova do písmena 
a připomínám, že z takové nenucené prosy pochy
tíme vice ruštiny nežli z uhlazených tištěných 
článků.

Л хенъ, 22ro I ioiui 1874 года.

Любезный другъ Гнъ. Вымазалъ!

Благодарю Васъ за письмо и ругаю за то, 
что Вы говорите, я пишу по моравскп скверно; 
ну да Вы по русски пишете не лучше.
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Я  здесь скучаю, потому что мало знако- 
мыхъ, да п жизнь не такая какъ въ Австрш; 
н'ёмцы не любятъ насъ русскпхъ, потому что 
они считаютъ себя только за людей, а друпя 
нацш, все равно какъ за животныхъ негод- 
ныхъ, да притомъ еще католики не любятъ, 
потому что мы (т. е. русская церковь) протпвъ 
католицизма.

Кланяйтесь всЪмъ знакомымъ въ БесЬднемъ 
домЪ а особенно Гцъ. ЧервинкЬ и Мильде; весели
тесь за меня въ  zah rád k e , пейте больше но 
только не черезъ мЪру.

Я думаю, что я  пргЬду скоро въ Брюннъ 
повидаться съ Вами и потомъ поЬду домой, уже 
надоБло въ чужбшгЬ, лучше домой къ роднымъ. 
Кланяйтесь тоже Drahokupilu съ женой и ска
жите, что же онъ не пишетъ мнЬ письма, да 
дайте ему мой адрессъ.

Погода у  насъ сухая но порядочно холод
ная, такъ что я  не думалъ, чтобы здЪсь былъ 
такъ холодный клнматъ. Жизнь здесь очень 
дорогая и нехорош ая, такъ не стоить оста
ваться долго.
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Прошу Васъ пишите мнЪ скорЬй отвЪтъ, 
чему я  буду радъ, да пишите больше, что 
нибудь новенькое.

За тЪмъ прощайте, остаюсь другъ Вашъ
Býkov.

P. S. письмо Ваше я  пошлю Макарову онъ 
будетъ радъ, а ругать тоже будетъ.

S b í r k a  v š e d n í c h  s l o v .
(Pořádkem naší abecedy.)

Адрессъ adressa 
аптека lékárna.

Bá6o4Ka motýl 
óáoyiuiía babička 
барабйнъ buben 
6apáin> beran 
башмбкъ střevíc 
бёшня věž 
6ácim bajka 
бёрегъ břeh 
берёза bříza 
биржа bursa 
бЪлый bílý

блюдо mísa 
блохё blecha 
боль bolest 
болёзнь nemoc 
больница nemocnice 
болото bažina 
большой veliký 
бородй brada 
бочка bečka, sud 
бракъ manželství 
братъ b ratr 
б^дни všední dni 
буква písmeno 
булёвка špendlík
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булка žemle 
бумйга pap ír; bavlna 
бумйжнпкъ noticka 
бутылка láhev 
быкъ vůl.

Царь car 
царица carová 
цЪль cíl 
цБпь řetěz 
церковь kostel 
цвБтъ barva 
цвЪты květiny 
ц-bHá cena 
цБловать celovati

Чай čaj 
nárna šálek 
часъ hodina 
часовня kaple 
часовой stráž 
часовщпкъ hodinář 
часы hodiny 
челюсть čelist 
чело čelo
человЪкъ člověk; sluha 
чемодйнъ kufr 
черепъ lebka 
чернь luza 
черпнла inkoust

чертй čára 
чеснокъ česnek 
честь čest 
чета manž. párek 
четвергъ čtvrtek 
чинъ hodnost 
niiTáTb čisti 
чёрный černý 
чортъ čert 
чудакъ podivín 
ч удо zázrak 
чулбкъ punčocha 
чу Má mor 
чуть sotva 
чучело hastroš 
чувство cit.

Дáвкa tlačenice 
дйкш divoký 
дЪвйца panna 
день den 
дёньгп peníze 
деревня vesnice 
дерево strom 
дюжина tucet 
ДЛШШЫН dlouhý 
долгъ dluh, povinnost 
дорога cesta 
дождь déšť 
доскё deska
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драка pranice 
дровй dříví k pálení 
другъ přítel 
дубъ dub
дума m ěstská rada 
думать mysliti 
дуракъ' blázen 
дыптть dýchati.

Фйннкъ datle 
Фонёрь lucerna.

Газета noviny 
глазъ oko 
глухой hluchý 
пгБздб hnízdo 
годъ rok 
гблодъ hlad 
гблосъ hlas 
гoлoná hlava 
голубь holub 
ropá hora 
гбрькш hořký 
горница světnice 
горбхъ hrách 
горшокъ hrnec 
горчица horčice 
господинъ pán 
госпожа paní, slečna, 

dáma

гость host
гостйнная host. pokoj 
госудДрь císař  
говядина hovězí 
говорить m lu viti 
градъ krup ob ití 
граФЙня hraběnka  
гражданйнъ občan  
грйва hříva  
грЬхъ hřích  
грязь šp ina  
гребёнка hřeben  
гробъ rakev  
громъ hrom  
грозй bouře  
грудь prsa  
ry6á ret
гулять procházeti se  
гусь hus.

ХлЪбъ ch léb  
хблодъ zim a  
холостой svobodný (než.) 
холстъ plátno  
xopóiu iii dobrý  
хрЬнъ křen 
xpiiCTiámiHb křesťan  
xýдo šp atn ě  
худбжннкъ um ělec.

5
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Ilrpá  hra 
игрушка hračka 
икона svatý obraz 
икра kav iar; lýtko 
имя jméno 
именины jmeniny 
изба selská chalupa 
искра jiskra 
нскреннШ upřímný 
искусство umění 
известь vápno 
нзвйспе zpráva 
извощикъ vozka 
нтбгъ suma.

Яблоко jablko 
ядъ jed 
яйцо vejce 
языкъ jazyk 
ячмень ječmen.

Ель jedle 
ещё ještě 
ёжъ jež.

Югъ jih  
юность m ladost 
юный mladý.

Кабйкъ hospoda 
кaблýкъ kramflek

камень kámen 
кёмешцикъ zedník 
кйпля krůpěj 
каплунъ kapoun 
KanýcTa kapusta 
кapaýлъ stráž 
карёта vůz 
кармйнъ kapsa 
карпъ kapr 
картх'ша obraz 
казнь poprava 
качёль houpačka 
кннжалъ dýka 
кипа balík 
кирпичъ cihla 
кислый kyselý 
кисть štětec 
китъ velryba 
кладъ poklad 
кладбище hřbitov 
клетка klec 
ключъ klíč 
клювъ zobák 
клопъ štěnice 
клубокъ klubko 
книга kniha 
князь kníže 
княгиня kněžna 
кобыла kobyla 
полдупъ čaroděj
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колесо kolo  
кблоколъ zvon  
кблосъ klas
колоть дрова š típ a t dříví 
колпакъ noční čep ice  
кольцо prsten  (kolečko) 
комаръ kom ár  
комната pokoj 
конецъ konec  
копыто k op yto  
корабль loď 
корень kořen  
кормъ píce  
короткш  krátký  
корова kráva  
корзина koš  
коза koza
кош елёкъ sáček na pen. 
кбшка kočka  
Kocá kosa; cop  
кость k o st  
крапива kopřiva  
KpáciiTb barvití 
Kpácita barva 
KpácHbiii červený  
крикъ křik  
кричпть křičeti 
кривбй křivý  
крЬпкШ siln ý  
крЪпость pevn ost

крестъ kříž  
крбликъ králík  
кротъ krtek  
кровь krev  
кровать p ostel 
кровля střecha  
кругь kruh  
круж евп krajky  
кружка džbán  
KpýTO příkře  
крыло křídlo  
крышка pok rývk a  
KyxápKa kuchařka  
кухн я  ku ch yň  
кудёсникъ čaroděj 
кукла lou tk a  
KyKýiuKa kukačka  
куль m ěch , pytel 
кум ъ km otr  
KyMá kmotra, 
купецъ k u p ec  
Kýpima kuře  
Kym áiíb pás 
кусбкъ k ou sek  
кустъ  keř.

.Iaoá3b obchod m oučný  
лáдaнъ kadidlo  
ладбнь dlaň  
лпять štěk a ti

5*
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лйкомство mlsy 
ланита skráň 
jiána pracka 
лщрчикъ skřínka 
лпсточка vlaštovka 
лавка bouda 
лпвра veliký klášter 
лпц0 osoba 
лиxopáдкa zimnice 
ликъ obličej 
липа lípa 
лисица liška 
листъ list 
лягýшкa žába 
лБсъ les 
лБса lešení 
лъто léto 
лЪво levo 
лБйка konev 
лесть lichocení 
лБстница schody 
левъ lev 
лёдъ led 
легки; lehký 
л ё гк т  plíce 
лёнъ len
любопытный zvědavý 
любовь láska 
люлька kolébka 
локонъ kadeř

лoпáтa lopata 
лоза réva vinná 
лошадь f. kůň 
ложь lež 
ложка lžíce 
лоскъ lesk 
лоскутокъ hadřík 
ловкш hbitý 
лугъ louka 
лукъ cibule (nať) 
луковица cibule (hlíza) 
лужа louže 
лучъ paprsek 
лучйиа louč.

Маякъ maják 
макъ mák 
малина malina 
малютка malé dítě 
мальчикъ chlapec 
MáMim chůva 
мартышка opice 
мазь mast 
Mác.iiina oliva 
мácлo máslo, olej 
мАстеръ m istr 
мастеровой tovaryš 
мастерскАя dílna 
мастерство řemeslo 
мать m atka



69

ыйчнха macecha 
миндаль mandle 
минута m inuta 
Mipb svět, selská obec 
миръ pokoj, mír 
мягшй měkký 
мЪлочь maličkost 
мйна záměna 
мйрка míra 
мЪшокъ měch, pytel 
мяснйкъ řezník 
мясо maso 
мЪсто místo 
мячнкъ míč 
мЬдь měď 
медленно znenáhla 
медвЪдь medvěd 
мельникъ mlynář 
мЬсяцъ měsíc 
метлё koště 
мечеть f. mešita 
младёнецъ malé dítě 
мохъ mech 
могила hrob 
могйлыцпкъ hrobník 
мокрый mokrý 
моль mol 
молитва modlitba 
молшя blesk 
молодёжь mládež

молодой mladý 
молодость mladost 
молоко mléko 
молоть mlíti 
молотйкъ kladivo 
мoлвá pověst 
м ш тхъ mnich 
монахиня mniška 
монастырь klášter 
монета mince 
море moře 
морковь mrkev 
морозъ mráz 
морщйна vráska 
мозгъ mozek 
мозоль kuří oko 
мостъ m ost 
мочь moci 
муха moucha 
MyKá mouka 
Mýita m uka 
муравей mravenec 
мужъ muž 
мужикъ sedlák 
Mýcopb rum 
мущйиа muž.

Наборъ rekrutýrka 
наборщнкъ sazeč 
нахлЪбннкъ stravník
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находка nález 
надёжда naděje 
надпись f. nadpis 
надзирётель dozorce 
нагайка bič 
náriii nahý 
нёглость drzost 
нагрёда odměna . 
найдёнышъ nalezenec 
наёмъ nájem 
наёмщикъ nájemce 
наказёше tres t 
намЪреше úmysl 
напйтокъ nápoj 
напёрстокъ náprstek 
nanpáciio nadarmo 
napb4Íe nářečí 
нарбдъ lid 
наружно zevně 
нарывъ vřed 
насЬкбмое hmyz 
наследство dědictví 
наслЬднпкъ dědic 
насморкъ rýma 
насбсъ pumpa 
наставникъ učitel, vy

chovatel 
начальники představený 
иачйло počátek 
начальство vrchnost

начинка nádivka 
наука věda 
навестить navštíviti 
иаводиеше povodeň 
навбзъ hnůj 
нйщШ: žebrák 
нйтка nit 
небо nebe 
няня chůva 
недочёте schodek 
немой němý 
непогода nepohoda 
невежа-hrubeá- 
невЬста nevěsta 
невестка snacha 
невблышкъ otrok 
нога noha 
ноготь nehet 
пожъ, нбжикъ nůž 
носкй ponožky 
ночь noc 
новость novinka 
новый nový 
нравъ karakter 
нравы mravy 
нужда nouze 
ныне nyni.

Обида urážka 
обЬдъ oběd
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обБтъ slib 
обБдня mše 
обезьяна opice 
объёмъ objem 
облако oblak 
область území 
ббморокъ mdloby 
обои čalouny 
оббйщикъ čalouník 
оборота obrat 
обозъ řada vozů 
ббразъ svatý obraz 
обратно nazpět 
обрядъ obřad 
обстоятельство okolnost 
обшди obecný 
обвинитель žalobce 
охота honba 
охотнпкъ lovec, ochotník 
одБяло pokrývka 
огонь oheň
огородъ kuchynská za

hrada 
огурецъ okurka 
окно okno 
окорокъ šunka 
ольха olše 
олень jelen 
олово cín 
опись seznam

опека poručnictví 
оплеуха facka 
бптомъ nahrubo, en gros 
опыта zkušenost 
орЪхъ ořech 
орёлъ orel 
оруж1е zbraň 
ошёйникъ obojek 
озеро jezero 
ось osa 
ociina osyka 
осёлъ osel 
осётръ jesetr 
особенно zvláště 
ócna osýpky 
острота káznice 
бстровъ ostrov 
отецъ otec 
отечество vlast 
бтрокъ chlapec od 7-15 1. 
отруби otruby 
очень velmi 
очередь řada.

Пахать orati 
падчерица pastorka 
naлáткa stan 
па.шчъ ka t 
иалепъ p rst 
палка hůl
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iiá.iyoa paluba 
пямять pam ět, pam átka 
ш мятникъ pomník 
nána papež 
паръ pára 
парйкъ vlásenka 
парень výrostek 
паромъ prám 
парусъ plachta lodní 
náconme pastva 
nácxa velikonoc 
пастухъ pastýř 
nácbíHoi^ pastorek 
ná3yxa podpaždí 
павлинъ páv 
neKápb pekař 
пёнька konopě 
пепелъ popel 
перила zábradlí 
перина peřina 
передникъ zástěra 
перёдняя předpokoj 
перепёлъ křepelka 
переплётчикъ knihař 
nepó péro 
персикъ broskev 
перчйтка rukavice 
песокъ písek 
петля knofl. dírka 
печь, печка kam na

ne4áab smutek 
ne4éiiie pečivo 
пЪтухъ kohout 
пЪвецъ pěvec 
m u á  pila 
пиръ hodování 
писАтель spisovatel 
письмо list 
пища pokrm 
пиво pivo 
пЪхота pěchota 
пйна pěna 
пьяница piják 
пЁпка Mopciíáfl mořská 

pěna 
пЬшкомъ pěšky 
пятница pátek 
пятно skvrna 
плакать plakati 
пламя plamen 
пластырь náplast 
платить platiti 
ш итье šaty 
плЪнъ zajetí 
плЪшь pleš 
miacáTb tančiti 
племяиникъ synovec 
племянница neť 
плЪнникъ zajatec 
плечо plece
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плющъ brečtan 
плохой špatný 
плоскШ plochý 
площадь náměstí 
плотники tesař 
плуги pluh 
плутъ šelma 
победа vítězství 
побои výprask 
походи polní výprava 
похоронить pochovati 
похожи! podobný 
подмётки podrážky 
подмышка podpaždí 
подноси talíř předkládací 
погода počasí 
погреби sklep 
поли podlaha 
полдень poledne 
полено poleno 
полезный užitečný , 
поле pole 
полки pluk 
полно! dost! 
полночь půlnoc 
полный plný 
пoлocá pruh 
полоскйть vypláknouti 
полотно plátno 
половина polovice

половой sklepník 
пбльза užitek 
пoлтopá půldruhá 
полуда pocínování 
полынь peluň 
поместье statek  
помещики sta tkář 
понедельники pondělí 
попъ kněz 
nopá čas, je čas 
порядокъ pořádek 
пброхъ prach (střelný) 
пороги práh 
пороки nepravost 
порти přístav 
портнбй krejčí 
после později 
послезавтра pozejtří 
последыш poslední 
посоли vyslanec 
постёль postel 
потъ pot 
потолбкъ strop 
потопи potopa 
почка ledvina 
почта pošta 
почти tém ěř 
повари kuchař 
правлеше vláda '  
прибавка přídavek
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приходъ farnost 
приглапшть pozvati 
приговоръ rozsudek 
прН здъ příjezd 
прштель přítel 
прштно příjemno 
примБръ příklad 
присяга přísaha 
пристань přístaviště 
пряжка přezka 
прекрггсный krásný 
престолъ trůn  
превосходительство ex

cellence 
пробка zátka 
продажа prodej 
проигрышъ prohra 
прбшлый minulý 
просо proso
простоквйша kys. mléko 
простуда nastuzen í 
простыня plachta na 

postel 
npocBiípá h o stie  
прочь pryč 
прудъ rybník  
прыгать sk á k a ti 
птпца pták  
пчела včela  
пугать lek ati

пуля kulka  
пушка dělo  
путь m. cesta  
путешествешшкъ po

cestn ý  
пыль prach.

Работа práce 
рёдп бога pro boha! 
радуга duha  
ракъ rak 
páKOBíma m ušle  
páMa rám (okenný) 
pána rána 
разъ jednou  
разговбръ rozm luva  
разлука loučení 
pá3Hnua rozdíl 
разнощикъ hauzírník  
р4зомъ najednou  
расходъ vydání 
paccKá3biBaTb vypravo- 

vati
pacTénie rostlina 
разутый bosý  
pa3Bá.inna ssutina  
равнина rovina 
равный rovný 
риФма rým 
рисунокъ kresba
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рядовбй prostý (voják)
p ín a  řepa
рёвность žárlivost
ребята děti
ребёнокъ dítě
ребро žebro
рйдька řetkev
pticá řeka
ремень řemen
ptuiém e rozhodnutí
рЪшетб řešeto
рЪшбтка mříž
рЪчь řeč
рюмка sklenička
родина domov
родители rodiče
родия příbuzný
роща háj
ротъ ústa
рота setnina
ровъ příkop
py6áxa košile
ругать nadávat!
рукоятка držátko
ружьё flinta
pýcbiri rusý
ручёй potok
ручка ucho (u hrnce)
ручной ochočený
рыбнкъ rybář

рыло rypák 
рыжш zrzavý 
рычёкъ páka.

Сёбля šavle 
cáxapb cukr 
садъ zahrada 
садбвникъ zahradník 
cáлo sádlo 
самоучка samouk 
санъ důstojnost 
cáini saně 
сапбгъ bota
саралинъ sukně (selská) 
capáii stodola 
саванъ rubáš 
сштельство osvícenost 
сильный silný 
СИНШ tmavomodrý 
сирбтскш домъ sirotčinec 
ситецъ kartoun 
сЪдлб sedlo 
cěiió seno 
c íp a  síra 
сёрдце srdce 
серпъ srp 
сЪрый šerý 
сегодня dnes 
селёдка slaneček 
селб vesnice (s kostelem)
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сем я  sem eno  
сем ейство rodina  
сердить z lob iti  
серьга náu šn ice  
сер еб р о  stříbro  
сер ед а  středa  
cecTpá sestra  
с е в е р ъ  sever  
сюда sem  
скамья lavice  
сказка báchorka  
скатерть ubrus  
стачка dostih y  
скблько kolik  
скорлупД skořápka  
скоро rychle  
скотъ dobytek  
скука d louhá ch v íle  
сливки sm etana  
слесарь zám ečník  
^ C 3 á  slza  
словбрь s lo v n ík  
смерть sm rt 
смычбкъ sm yčec  
cirbrb sn íh  
снова znovu  
co6áiía  pes 
соки šťáva 
соль sůl 
солнце slunce

солбма slám a  
соловей slav ík  
сонъ spánek, sen  
соръ  sm etí 
ccópa hádka  
сосБ дъ  soused  
со су д и  nádoba  
сотрудники spolu pra

covn ík  
сочинитель sp isovatel 
coBá sova  
совЪти rada 
cпáлыIЯ ložn ice  
cnápHía špargl 
em m á hřbet 
спичка sirka  
сп'Ьлый zralý 
cpeAá středa  
сроки lhů ta
статанп sk len ice  (na pivo)
сталь ocel
статья stať, článek
ст4вня okenice
сти хи  verš
c t iix íh  ž ive l
стекло sk lo
СТОЛИ stů l
столби sloup
столйца sídeln í m ěsto
столярп stolař
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столовая jídelna  
сторона strana  
страховать poj isti ti 
строгш přísný  
стрбить stavěti 
CTpoéirie staven í 
стулъ sto lice  
суббота sobota  
сухарь suchar 
сухой suchý  
судья sudí 
ссуда zápůjčka  
ccýÄiiafl касса půjčovna  
сукъ v ětev  
сундукъ skříň, kufr 
супъ polévka  
супругъ m anžel 
cýTKii 2 4  hodin  
свидетель svědek  
свинёцъ olovo  
священникъ kněz  
свБтъ sv ětlo  
святой svatý  
свёкла červená řepa 
сводъ klenu tí 
сыро vlhko  
C4ÚCTÍe štěstí.

Ш агъ krok  
птпка čapka ,

шаръ koule 
шёя krk 
шерсть vlna 
шкэфъ skříň 
шкура kůže 
шёлкъ hedbáví 
шовъ šev  
m nára kord
шпйлка jehla do vlasů  
штаны kalhoty 
штопоръ vývrtka 
шуба kožich 
шумъ hluk  
шутъ blázen.

lUeitá líce (pravé, levé) 
щипцы kleště 
щотка kartáč 
mýка štika.

Тайна tajem ství 
таможня celní úřad 
таратанъ šváb 
тарелка ta líř 
телятина telecí 
телёнокъ tele 
тёмя témě 
тЪнь f. stín 
теперь nyni 
тепло teplo
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тетрадь se š it  
тётка te ta  
тюфякъ ž ín ovk a  
тюлень tu leň  
тюрьмп vězen í 
тьма tm a  
тминъ km ín  
токпрь sou stru žn ík  
толпй zástup  
толстый tlu stý  
томъ svazek  
тополь topol 
топбръ sekyra  
тоска zárm utek  
тбчка tečk a  
точно zevrubně  
тотчйсъ ihned  
товйръ zboží 
травё tráva  
тряпка hadr, k loc  
треста  tresk a  
трость třtin a  
Tpy6á kom ín  
трубочйстъ  kom in ík  
трудъ  těžk á  práce 
труп ъ  m rcha  
тр у съ  zbabělec  
тумйнъ m lha  
туча m račno  
твёрдый tvrdý.

У бш ство vražda  
y x á  rybí polévka  
ý x o  ucho  
удббно pohodlně  
удочка u lice  
уголь uhel 
уголъ úhel 
ýropb úhoř  
ýK cycb ocet 
улица u lice  
ул ей  úl
употреблять u ž íva ti 
урбк ъ  úloha  
уж ин ъ  večeře  
у ж б  později 
у зб р ъ  vzor  
устйлость u n aven ost 
ýcTpima ústřice  
у ступ к а sleva  
у сы  kníry  
утю гъ žeh lička  
ýraa kachna  
утро jitro  
учеш ись žák  
учйтель učitel 
учбны й učený.

В алунъ křem en  
ванна vanna  
вдовй vdova
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вдовый ovdovělý 
вдругъ najednou 
вилка vidlička 
вино víno 
впногрёдъ hrozen 
впить šroub 
вйш ня třešně 
ведом ости noviny 
běhókh věnec 
вёсъ závaží 
вЪсы váha 
ведро vědro 
величество veličenstvo  
верёвка provaz 
весло veslo 
Becná jaro 
вещь věc 
вЪтеръ vítr 
ветчшга šunka 
BMkcrb dohromady 
внукъ vnuk 
вод4 voda
водопровбдн vodovod 
вой vytí 
война válka 
воля zvůle 
волкъ vlk 
волынка dudy 
вонъ ven 
вонь smrad

вообщ е vůbec  
вопроси otázka  
вори zloděj 
ворона vrána  
вороной vraník  
воротпйки lím ec  
воровйть krásti 
вози fůra 
возможно m ožná  
воехбди východ  
вбзж и o těže
востбки východ  (slunce) 
впереди ku předu  
враги nepřítel 
врачи lékař  
время čas 
вторники úterek  
выебкш vysoký.

Забота starost  
заходи západ (slunce) 
задача úloha  
задвижка závorka  
загадка hádanka  
заяцн zajíc  
заёмн půjčka  
закбни zákon  
залоги zástava  
замбки zám ek (u dveří) 
з4моки zám ek (hrad)
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зйнавБсь opona 
заноза tříska  
зап ахъ  vůně 
зап асъ  zásoba 
3ánoBlw> přikázaní 
3apá3a mor 
заводъ  továrna  
завтракъ snídaní 
здБеь zde 
здорбвье zdraví 
3HMá zim a 
зеркало zrcadlo 
земля země 
землякъ krajan 
зем ледБ ледъ rolník  
злодЪй zlosyn  
змЪя had  
знакъ znamení 
3HáMH prapor 
3Hánie vědění 
зтатокъ znalec 
зной velké horko 
зобъ  vole 
золото zlato  
зонтикъ deštník

----

зу б ъ  zub
зубн ой  врачъ z. lékař  
3Bt3Aá hvězda  
звБрь m. zvíře  
звонъ zvoněn í 
звонокъ zvonek.

Ж алованье plat 
ж ем чугъ perla 
am pá horko  
ж áж дa ž ízeň  
ж аворонокъ skřivánek  
ясдать čekati 
яселудокъ žaludek  
ж eн á žena  
ж ен й хъ  žen ich  
женщ ина žen ština  
лсесть plech  
ж ир ъ tuk  
яш знь ž iv o t  
ж йтель obyvatel 
жблтый žlutý  
жрёбШ  los  
ж укъ brouk  
журавль jeřáb.


